Zm|uva na qýkon činnosti stavebného dozoru č,.04l2022/vo
uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č,. 5l3l|99| Zb. obchodného zákonníkav znení nęskorších zmien a doplnkov

(ďalej iba,, Zmluva"

objednávatel':

)

obec Staškov

So sídlom:

ul. Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov

ICO
DIČ

00314293
2020553271

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
sKSr 5600 0000 0002 7961 s001

Čísloúčtu:

Ing. Ladislav Šimčisko

Zastúpený:
Kontakt:

E-mail:
(d'alej len,'obj ednávatel"')

0905 863 031
starosta@staskov.sk

a

Poskytovatel':
So sídlom:

lng. Rudolf Lipták
oŠčadnicač.1279
023

IČo

0l oščadnica

37584499
DIČ
1044229362
Zapisaĺý v Zivnostenskom registri obvodného úradu v Čadci, čísloŽivnostenského registľa: 5O2 -|34lr7
Bankové spojenie:

Všeobecná úvęrová banka

Čísloúčtu:
SK9'lo2oooooo0o198o759358
Číslooprávnenia na ýkon stavebného dozoru: 08887*l0*
Zastúpený:
Ing. Rudolf Lipták
Kontakt:
mobil: 0905 451 714
E-mail:
liptak.ing@gmail.com
(d'alej len,,Poskyovatel"')

I.

PREDMET ZMLUVY

l.l

Poskyovatel'sa podpisom tejto zmluvy zavänlje, Že podľa tejto zmluvy zaĺiaďi za podmienok, dohodnutých v
tejto zmluve, za odplatu pre objednávatel'a činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby ,,Novostavba
bytového domu 19 b.j. v obci Staškov na parcele CKN 1l1/l"' ktoý objednávatel' reaLizuje, v rozsahu:
So 0l _ Bytový dom, So 02-00l Dažďová kanalizácia, So 02-002 Vodovodná prípojka, So 02-003
Kanalizačná prípojka' So 03-00t Pľístupová komunikácia, So 03-002 odstavné plochy, So 03_003
Chodník' so 04 - Veľejné osvetlenie, so 05 Elektrická prípojka NN (v zmysle Zm|uvy o dielo č.
03l2022lvo zo dňa 22.04.2022 medzi obcou Staškov a oTP Staškov - cęna diela l 088 426,65 EUR bęz DPH,

1.2

I 306 I 11,98 celkom s DPH)
objednávatel' sa zaväzuje Poskyovatel'oví za splnenie predmetu tejto zmluvy zap\atíť odplaru vo

podmienok dohodnutých v tejto zmluve

a

ýške a za

poskytnúť Poskytovate|'ovi pri plnení jeho povinností potrebnú

súčinnosť.

II.

PRÁVA A PovINNoSTI PoSKYToVATEĽA

2.|

Poskytovatel' je povinný pre objednávate|'a zabezpečiť nasledovné činnosti stavębného a technického dozoru:

Realizačná čast' stavby:

a)
b)
c)
d)

odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alębo zhotovitel'om;
účasťna kontrolnom zamęraní terénu, ktoré vykoná zhotovitel'pred začatímprác;
dodrŽanię podmienok stavebných povolení a iných povolení potľebných pre ýstavbu,
plnenie opatrení Štátneho stavebného dohl'adu;

-t-

ę)
Đ
c)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
2.2

2.3

odsúhlasenię dodatkov a zmien pĄektu, ktoré nezvyŠujúcenu stavębného objektu alebo prevádzkového
súboru, nepredlŽujú lehotrr ýstavby, nezhoršujúparametre stavby ani jej pľevádzkové a úŽitkové
vlastnosti;
kontrola Vecnej a cenovej správností a úplnosti ocęňovacích podkladov, platobných dokladov a ich súladu
s podmienkami zmluly o dięlo a predkladanie týchto dokladov na úhĺaduobjednávatel'ovi;
kontrola a zdokumentovanię tých častístavby, ktoré budú pri d'alšom postupę výstavby zak*ryté alebo sa
stanú neprístupnými;
spolupráca s geodetom pri đodrŽiavanípriestorového umiestnęnia objektov,
sledovanię, či jednotliví zhotovitęlia vykonávajú skušky materiálov, konštrukcií,zaríađęnia prác, kontrola
qýsledkov skušok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšoka postupné vyŽadovanie, ęvidovanie
a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu zhotovovaného diela,
sledovanie vedęnia stavebných denníkov;
hlásenie archeologických nálezov objednávatel'ovi a príslušným orgánom;
spolupráca S pracovníkmi zhotovitel'ov pri vykonávaní opatrení na odvrátęnię alebo na obmedzenie škôd
pľi ohĺozenízdravia alebo majetku na stavbe;
kontrola postupu prác podl'a časovéhoharmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nędodrŽiavanie

dohodnutých termínov a spolupráca

pri prerokovaní návrhov opatrení zhotovitęl'ov smerujúcich k

odstránęniu vzniknutého onęskorenia postupu prác;
archivovanie digitálnych fotograf,ri zo staveniska;
kontrola dokladov, ktoré zhotovitel'pripraví k odovzđaniua prevzatiu diela,

kontľolą, či zhotovitęl'odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdani aprevzaÍi dięla v dohodnutých
lehotách a potvrdzovanię dokladov o odstránení vád a nedorobkov,
účasťna kolaudačnom konaní a na odovzdávaní stavby objednávatel'ovi;

kontrolavyprataniastaveniska,

Poskytovatel'je povinný postupovať pri zriad'ovaní záleŽitosti s odbornou starostlivosťou' podl'a pokynov
objednávatel'a avsúlade sjeho záujmami. Poskytovatel' sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy

dodrŽiavať všetky právne a iné predpisy platné na územíSlovenskej republiky.
Poskytovatel'má nárok na odplatu za vykonanie činnosti, ktoru uskutočnil pri zariadení záleŽitosti podl'a tejto

zmluvy.

III.

PRÁVA A PoVINNoSTt oBJEDNÁVATEĽA

3.1

objednávatel' je poviľľrý odovzdať včas Poskyovatel'ovi veci, dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na
zariadęnie zźieŽítosti.Poskytovatel'je však povinný upozorniť objednávatel'a v prípade, ak predloŽené veci,
doklady a informácie sú chybné alebo nepostačujúcena úspešne plnenie činnosti Poskýovatel'a podl'a tejto
zmluvy.
objednávatel' sa zaväzuje zaplatíť Poskyovatel'ovi za úspešnésplnenie predmetu zmluvy odplatu vo ýške
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2

tv.

TERMINY PLNENIA

4.1

Poskytovatel' sa zavänlje plniť predmet tejto zmluvy v rozsahu uvedęnom v článku II tejto zmluvy, počas celej
doby trvania zmluvy.
Ak dôjde k predĺŽeniu nejakého dohodnutého termínu výkonu činnosti technického alebo stavebného đozoruz
dôvodu, ktoý nebude na Strane Poskytovatel'a, zmluvné strany upravia čas plnenia osobitne.
objednávate|' sa zaväzuje vývoriť podmienky na to, aby Poskytovatel' mohol čiĺľlostiplniť podl'a predmetu

4.2
4.3

tejto zmluvy riadne a včas.

V.

ODPLATA

5.1

Poskyovatel' má za úspešnésplnenie predmetu zmluvy nárok na zapIateĺie odplaty vo

5.2

5.3

ýške 7 770,- €
(slovom:Sedemtisícsedęmstosedęmdęsiateur). Mesačne po ukončęníkaŽdého kalendárneho mesiaca počas
trvania zmluvy bude vyplácaná pomerná časťz tejto sumy.
odplata Poskyovatel'a budę objednávatel'om vyplatená na základe faktuľ vystavených objednávatel'om po
ukončeníkalendárnych mesiacov v súlade S touto zmluvou a platnými právnymi predpismi. Splatnosť faktur je
30 dní od ich doručęnia objednávatel'ovi.
objednávatel' je oprávnený vrátiť Poskytovatel'ovi faktúru, ktorá obsahuje formálne alebo vęcné chyby, alebo
ktorá nebola vystavená v súlade s touto zmluvou. V takomto prípade plynie lehota ich splatnosti odo dňa
doručęnia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

2

5.4

5.5

VI
6.1

V prípade omęškania sa objednávatel'a s úhĺadoufaktúr pod|'a tohto článku zmluvy o viac ako 30 (tľidsať) dní
má Poskytovatel' právo poŽadovať ođobjednávatęl'a od tohto dňa omeškania zaplatenie úrokov z omęškania
vo uýške 0p5% z ďlŹĺej sumy aŽ do úplnéhozaplatenia.
Vodplate podl'a bodu 5.1 sri zahrnuté všetky náklady Poskýovatel'a spojené svybavením záležitosti podl'a
článku II tejto zmluvy.

DOBA PLATNOSTI
Zmluva je platná dňom jej pođpisuobidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosťnasledujúci
deň po zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Zmluva nadobudne účinnosťlen v prípade, ak objednávatel'
získa ťrnančnéprostriedky na realizáciu predmetu zmluvy - úver zo ŠFRBa dotáciu z Ministęrstva ýstavby
a regionálneho rozvoja SR. V prípade nezískania zdrojov financovania na výstavbu bytového domu nebude
objednávatel' dielo realizovať a teđanebude realizovaná činnosťv zmysle tejto zmluvy. V prípađenastania
tejto skutočnosti nęmá poskytovatel'nárok na Žiadne ťrnančnéplnenie ani náhĺadu ušléhozisku.

6.Ż

Zmluva sa uzatvára na dobu urěitu, a to od začatia stavby do odovzdania (v zmysle Zmluvy o dielo č.
03l2022/vo zo dňa 22.04.2022 mędzi obcou Staškov a oTP Staškov)

6.3

objednávatel'si vyhradzuje právo odstupiť od tejto zmluvy, ak:

a) ýkon činnostíPoskytovatel'a nezodpovedá poŽíadavkám podl'a tejto zmluvy;
b) hospodárska, ekonomická alebo právna situácia objednávatel'a robí splnenie povinností prevzatých
tej

c) je

podl'a

to zmluvy nepravđepođobným;

na Poskytovatel'a vyhlásený konkurz, je v likvidácií, uskutočnír4yrovnanie

s

veritel'mi, vykonáva

činnosť pod dozorom správcu konkurznej podstaty alebo podobnou osobou v prospech veritel'ov,
odstupenie objednávatel'a nadobrida účinĺlosťku dňu doručenia odstupenia'
6.4

Poskytovatel' môŽe zmluvu písomne vypovedať, najmä pre omeškanie objednávatel'a s úhľadou odplaty
dní' a to aj napriek písomnému upozorneniu zo strany Poskytovatel'a s účinnosťouku

o viac ako tridsať (30)

6.6

dňu doručenia odstúpenia.
Pľi predčasnom skončenítejto zmluvy má Poskytovatel' nárok na pomernú časťodplaty uvedenej v bode 4.l
tejto zmluvy, ktorá zodpovedá rozsahu obstaranej ztieŹitosti'
Zmluvu je moŽné kedykol'vek ukončiťvzájomnou písomnou đohodou zmluvných stľán.

VTI.

zÁvBnBčľÉusľłľovpľIł

6.5

7.1

7.2

t.J
7.4

'7.5

'1.6
'1.7

Zmluvné strany sa výslovne dohođli,Že si Želajú uzatvoriť ťuto zmluvu podl'a slovenského právneho poriadku,
najmä podl'a príslušných ustanovení zttkona č. 5l3ll991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.
objednávatel' a Poskytovateľ sa zaväzujú,Žę obchodné a technické informácię, ktoré im boli zveręné druhou
zmlu'ĺnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto
informácie nepouŽijú pre iné účely,ako pre plnenie podmienok Ęto zmluvy.

Zmluw je možnémeniť a dopĺĺaťlen formou písomných a očíslovanýchdođatkovk Ęto

zmluve
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékol'vęk iné zmeny alebo doplnenia Śú neplatné.
Zmluvné strany sa dohodli, Že ak je, alebo sa stanę nięktoré ustanovęnie Ęto zmluvy neplatným alebo
neúčinným,táto neplatnosť či neúčinnosťsa nedotýka ostatných ustanovęní tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zavänlju, Že také neplatné alębo nęričinnéustanovenię bude nahľadené na ztů<lade dohody ustanovením
platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.
ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riađiavšeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach v'slovenskom jazylol, zktoých kaŽdá zmluvná strana
obdŕŽi pojednom (1) vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na právne úkony. Vôl'a vyjadrená v Ęto zmluvę je určitá, slobođná
avážna, nekonajú v tięsni ani za nápadne neýhodných pođmíenoka ich zmlu'ĺná vol'nosť nebola obmedzená'

V Staškove dřn 28.04.2022

!ng.

Za Poskytovateľa:

lĺ

t,

'y'

/?

.

ICO:3758 4499
řřlwull. UvUo ułc't /'l+

Ing. Rudolf Liptĺtk
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K

