
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov(ďalej ako„zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.        

Sídlo:  Pod záhradami 2570/47, 941 31 Dvory nad Žitavou    

IČO:  52052192    

DIČ:  2120870906       

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  

IBAN: SK4911000000002944063403    

v zastúpení: Mgr. Katarína Vadkertiová, riaditeľka    

Zástupca na rokovanie 

vo veciach technických: Mgr. Art. Róbert Mešťánek 

Telefónne číslo: +421 903 258 011 

e-mail: architektmestanek@gmail.com 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:    

Názov:  PROJEKTING ŠGT s.r.o.      

Sídlo:  Železničná 6, 945 01 Komárno   

IČO:  36 712 400     

DIČ:  2022300478    

IČ DPH: SK 202230478     

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

IBAN: SK97 0900 0000 0002 1236 6274   

v zastúpení:  Ing. Alena Šagátová, konateľka   

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19091N 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach technických: Ing. Alena Šagátová 

Telefónne číslo: 0908 767 772 

e-mail: projektingsgt@orangemail.sk, alenasagatova@orangemail.sk 

    

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné 

strany”) 

 

PREAMBULA 

 

(A) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na 

predmet zákazky „Stavebný dozor – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v 

obci Bátorove Kosihy“, ktoré realizoval objednávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

a účinnom znení (ďalej ako „súťaž“).  
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(B) Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto zmluvy 

sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ 

v rámci súťaže za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť 

poskytovateľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním ponuky poskytovateľa, ktorú 

poskytovateľ predložil v rámci súťaže. 

(C) Poskytovateľ berie na vedomie a akceptuje, že služby sú spolufinancované z finančných 

prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ: Integrovaný regionálny operačný program 

prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (kód výzvy: IROP-PO2-SC212-

2018-33, Identifikácia projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 

Bátorove Kosihy - NFP302020T617) poskytnutého objednávateľovi Ministerstvom 

zdravotníctva SR, ako sprostredkovateľským orgánom splnomocneným Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiacim orgánom Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej aj „poskytovateľ NFP“).  

(D) Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom 

plnenia a súvisiacich služieb a/alebo v súvislosti s ním kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v 

zmysle vyššie uvedeného sú napríklad: a) Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo 

financií, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, c) 

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, d) 

Ministerstvo zdravotníctva SR a ním poverené osoby, e) Poskytovateľ NFP a ním 

poverené osoby, f) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly 

Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, g) orgán zabezpečujúci ochranu 

finančných záujmov EÚ, h) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu 

čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 

i) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až h) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR. 

 

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru v 

rámci stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy“ 

(ďalej ako „stavba“) podľa tejto zmluvy. 

1.2. Výkonom stavebného dozoru poskytovateľ sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s 

platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom - Novosedlík, spol. s r. o., Chotárna 41, 949 01 

Nitra, IČO: 34 104 402 (ďalej aj ako „zhotoviteľ“) dňa 2.10.2019 (ďalej ako „zmluva o 

dielo“). 

1.3. Rozsah prác, ktoré budú predmetom výkonu stavebného dozoru poskytovateľom, je 

stanovený zmluvou o dielo. Poskytovateľ je oboznámený so zmluvou o dielo vopred, 

pričom zmluva o dielo tvorí prílohu tejto zmluvy.  



1.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon stavebného dozoru uhradí poskytovateľovi 

dohodnutú odmenu podľa článku 5 zmluvy a poskytne mu dojednanú súčinnosť podľa 

článku 7 zmluvy. 

 

Čl. II 

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

 

2.1. Rozsah výkonu stavebného dozoru zahŕňa najmä tieto činnosti: 

• Oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, 

zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby 

• Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby 

• Účasť na kontrolnom premeraní terénu pred začatím stavebných prác 

• Kontrola včasného zavedenia stavebného denníka 

• Účasť na konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom zameraných na 

objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek 

• Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia 

• Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, 

podmienkami zmluvy o dielo, projektovou dokumentáciou 

• Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných prác v 

súlade s platnými normami a predpismi 

• Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác 

• Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov 

• Odsúhlasovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady 

stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby 

• Predkladanie na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady 

alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním 

• Bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na 

stavbe 

• Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov 

v súlade s podmienkami zmluvy o dielo 

• Osobitná kontrola tých častí diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté 

• Sledovanie dohodnutých dielčích termínov stavby a kontrola kvality a rozsahu 

dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami 

zmluvy o dielo a stavebného povolenia 

• Spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov 

projektu 

• Kontrola riadneho uskladňovania stavebných materiálov 

• Zabezpečenie nahlásenia archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok 

• Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami 

• Príprava podkladov na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby 

• Kontrola odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch 

• Účasť pri odovzdaní diela  

• Účasť na kontrolných dňoch organizovaných objednávateľom v rozsahu jedenkrát 

týždenne 

• Ďalšie činnosti vyplývajúce poskytovateľovi ako stavebnému dozoru z ustanovení 

zmluvy o dielo.  



ČL. III 

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU 

 

3.1. Stavebný dozor bude vykonávaný poskytovateľom priamo na stavbe podľa potreby 

stavby. Kontrolné dni budú organizované v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, kde 

sú uvedené bližšie informácie o kontrolných dňoch, pričom tieto informácie sú záväzné 

aj pre zmluvné strany tejto zmluvy.  

3.2. Pri vykonávaní stavebného dozoru je poskytovateľ povinný kontrolovať spôsob a 

postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. 

3.3. Pri vykonávaní stavebného dozoru je poskytovateľ povinný kontrolovať dodržiavanie 

projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických 

noriem a dojednaní zmluvy o dielo a tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený a povinný 

urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

ČL. IV 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykonávanie činnosti stavebného dozora, bude vykonávať 

v čase od uzatvorenia tejto zmluvy až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby 

bez vád a nedorobkov, vrátane jeho vykonávania počas plynutia záručných lehôt 

vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ak objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v 

dohodnutých termínoch. 

 

ČL. V 

ODMENA ZA VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU 

 

5.1. Odmena za výkon stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách, v znení neskorších predpisov. 

5.2. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za vykonávanie činnosti stavebného 

dozoru podľa tejto zmluvy, pričom celková cena za poskytovanie služieb podľa tejto 

zmluvy vyplýva z ponuky poskytovateľa predloženej v rámci súťaže a je stanovená vo 

výške: 

Cena za poskytovanie služieb stavebného dozora v EUR bez DPH: 11.800,- EUR 

Výška DPH: 2.360,- EUR 

Cena za poskytovanie služieb stavebného dozora v EUR s DPH: 14.160,- EUR 

5.3. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu na základe faktúry poskytovateľa, 

pričom poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vo výške 1/3 celkovej ceny za 

poskytovanie služieb stavebného dozora podľa bodu 5.2 tohto článku zmluvy po 

dokončení príslušnej etapy diela podľa článku 3.1 zmluvy o dielo v súlade s bodom 5.1 



zmluvy o dielo. Prílohou každej faktúry zhotoviteľa bude záznam alebo protokol 

v zmysle bodov 3.3 a 5.1 zmluvy o dielo a ďalších ustanovení zmluvy o dielo s tým 

súvisiacich. 

5.4. Poskytovateľ je platcom DPH, sadzba DPH bude účtovaná. 

5.5. V odmene poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľ účelne 

vynaloží pri plnení svojho záväzku. 

 

ČL. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE 

6.1. Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za výkon stavebného dozoru v rozsahu tejto 

zmluvy bude faktúra.  

6.2. Faktúra bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň 

splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

poskytovateľa. 

6.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalšie náležitosti 

nevyhnutne potrebné z dôvodu spolufinancovania z finančných prostriedkov 

štrukturálnych fondov EÚ: Integrovaný regionálny operačný program prostredníctvom 

nenávratného finančného príspevku(kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33, 

Identifikácia projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove 

Kosihy - NFP302020T617). Prílohou faktúry musí byť podpísaný protokol, resp. 

záznam podľa článku 5.1 zmluvy o dielo. 

6.4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo iné náležitosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne 

vystavená, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a 

nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 

prepracovanej faktúry objednávateľovi. 

6.5. Zmluvné sankcie: 

a) v prípade, ak poskytovateľ pri vykonávaní stavebného dozoru poruší povinnosti 

ustanovené podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty pri závažnom porušení, alebo pri opakovanom menej závažnom porušení (za 

opakované menej závažné porušenie sa považuje to, keď sa poskytovateľ tri krát 

dopustí akékoľvek menej závažného porušenia) a to vo výške 10 % z  ceny za 

poskytovanie služieb podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. 

b) v prípade, ak objednávateľ neuhradí v termíne podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy 

dohodnutú sumu, má poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 

0,02 % z celkovej ceny uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy, a to za každý deň 

omeškania. 

 

 

 

 

 



ČL. VII 

SUČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 

 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu 

potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v poskytnutí projektovej dokumentácie a 

zmluvy o dielo spolu s prílohami. 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kontrole 

spôsobu vykonávania stavby podľa §§ 550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. 

 

ČL. VIII 

PLNOMOCENSTVO 

 

8.1. Poskytovateľ bude pri výkone činnosti stavebného dozoru voči tretím osobám 

vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa, pričom môže konať v mene 

objednávateľa, avšak iba súčasne s technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude 

určený v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo. 

8.2. Toto plnomocenstvo končí uplynutím lehoty plnenia záväzku podľa článku 4 tejto 

zmluvy. 

 

ČL. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 

 

9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor riadne a včas, v súlade s 

podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 

9.2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní stavebného dozoru s odbornou 

starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov 

objednávateľa (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s 

jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ 

nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na 

ich použití trval. 

9.3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon 

stavebného dozoru. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi 

v súvislosti s výkonom stavebného dozoru, ak stavebný dozor nebol vykonávaný s 

odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. 

 

ČL. X 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

10.1. Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v 

prospech objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy 

tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa zmluvy o dielo. 

10.2. Poskytovateľ predloží objednávateľovi v deň podpisu tejto zmluvy fotokópiu platného 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru a uvedie mená osôb, ktoré budú 



vykonávať funkciu nezávislého stavebného dozoru v zmysle tejto zmluvy a zmluvy o 

dielo. 

 

ČL XI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané 

vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla uvedenú v príslušnom registri, v rámci ktorého je 

príslušná zmluvná strana vedená.  

11.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov 

k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom a účinnom znení. 

11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť iba v prípade kladného výsledku predmetnej 

administratívnej kontroly súťaže a schválenia súťaže zo strany poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku. Po dodržaní tohto postupu zmluva nadobudne 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. 

V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly súťaže a neschválenia súťaže 

zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, sa zmluvné strany dohodli, 

že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Poskytovateľ vyhlasuje, že si neuplatní 

u objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu či nárok na náhradu 

nákladov. 

11.4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

11.5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, 

nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné 

ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu 

sledovanému zmluvnými stranami. 

11.6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy 

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, 

túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 

voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 

vyjadrujú svojimi podpismi na tejto zmluve.  

 



11.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

 Príloha č. 1 Zmluva o dielo 

 

 

V Komárne dňa 2.10.2019   V Komárne dňa 2.10.2019 

 

 

Objednávateľ:     Poskytovateľ: 

 

 

 

.................................................   ................................................. 

Meno: Mgr. Katarína Vadkertiová  Meno: Ing. Alena Šagátová   

Funkcia: riaditeľka    Funkcia: konateľka spoločnosti 

  



Zmluva o dielo 

 

 

Zmluva o dielo je zverejnené na nasledovnej stránke: 

 

............................................. (doplniť link) 

 


