
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Evidenčné č. zmluvy poskytovateľa: 24/2021 

Evidenčné č. zmluvy objednávateľa:  

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  

Názov Obec Jakubany 

Sídlo Jakubany 555, 065 12 Jakubany  

Štatutárny zástupca JUDr. Jozef Mačuga, starosta 

IČO 00329924 

DIČ 2020698559 

IČ DPH nie je platca DPH 

E-mail starosta@jakubany.sk 

Internetová stránka www.jakubany.sk 

Bankové spojenie  

Číslo účtu  

 

1.2 Poskytovateľ:  

Názov INPRO POPRAD, s.r.o. 

Sídlo Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

Štatutárny zástupca Ing. Vladimír Margetaj, konateľ 

Ing. Peter Bendík, konateľ 

IČO 36 501 476 

DIČ 2021929910 

IČ DPH SK2021929910 

E-mail inpropoprad@gmail.com 

Bankové spojenie 
UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.,  

pob. zahraničnej banky 

Číslo účtu SK97 1111 0000 0066 2476 3038 

 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykoná realizáciu služieb súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru, hlavný kód CPV: 

71315300-2 Služby stavebného dozoru; 71520000-9 Stavebný dozor, názov procesu: Stavebný dozor 

Infraštruktúra, pre zabezpečenie projektu s názvom 312061W778 - VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY 

MATERSKEJ ŠKOLY / ELOKOVANÉHO PRACOVISKA k zmluve o NFP č. ZM_SEP-

IMRK2-2019/003202.  
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2.2 Špecifikácia služieb stavebného dozoru v zmysle bod 2.1 tejto zmluvy v zmysle výzvy 

Objednávateľa: 

stavebný dozor  Služby: 

 spolupracuje s technickým dozorom investora 

 oboznamuje sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje 

realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre 

stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných 

povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými 

časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované 

stavebné dielo, 

 kontroluje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia 

a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, 

 bezodkladne informuje stavebníka o všetkých závažných 

okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných 

stavebných prac, 

 kontroluje vecnú správnosť a úplnosť podkladov a  dokladov 

predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami 

zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela 

 kontroluje tie časti stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov 

kontroly do stavebného denníka, 

 spolupracuje s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť 

je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby, 

 organizuje a vedenie operatívnych porád vedenia stavby/kontrolný 

deň stavby 

 vypracováva mesačné hodnotiace správy o vývoji stavby, ktoré 

budú obsahovať: 

 informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie, 

 popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého 

mesiaca; 

 porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG 

stavby zhotoviteľa stavby; 

 dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom 

rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, 

rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti TD 

resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby, 

 hodnotenie stavu  spracovania projektovej dokumentácie 

skutočného realizovania stavby 

 vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku, 

 údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, 

pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany, 

 sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané 

a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich 

výsledkov, 

 vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

 sleduje vedenia stavebného denníka v súlade so Stavebným 

zákonom a podmienkami zmluvy, 
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 spolupracuje so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na 

odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby 

živelnými udalosťami, 

 kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby 

a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom 

a upozornenie zhotoviteľa na kontroluje nedodržanie termínov, 

vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie 

majetkových sankcií, 

 kontroluje riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a 

konštrukcií na stavenisku, 

 v priebehu výstavby pripravuje podklady pre záverečné hodnotenie 

stavby, 

 kontroluje stav a kvalitu projektu skutočného realizovania stavby, 

ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby, 

 organizačne zabezpečuje odovzdanie a prevzatie stavby medzi 

zhotoviteľom stavebného diela alebo  jeho samostatnej funkčnej 

časti  a stavebníkom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí, 

 kontroluje doklady, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii  

dokončenej stavby, 

 kontroluje odstránenie zjavných nedostatkov a nedorobkov, 

uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej 

časti,  kontroluje odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri 

preberaní v dohodnutých termínoch, 

 zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej 

funkčnej časti stavby, 

 kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom stavby. 

 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.  

 

 

III. ĎALŠÍ ZÁVÄZOK ZHOTOVITEĽA 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Prijímateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej 

kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním 

poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
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f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

IV. MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase realizácie 

a schváleného harmonogramu projektu. 

4.2 Miesto dodania predmetu zákazky: Jakubany 555, 065 12 Jakubany. 

 

 

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena služby: 

cena bez DPH: 7 900,00 € 

DPH 20%:  1 580,00 € 

cena s DPH:  9 480,00 € 

5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká poskytovateľovi nárok na 

úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne 

dohoda o cene, požiada poskytovateľ súd o rozhodnutie.  

5.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená poskytovateľom priebežne vždy po ukončení 

kalendárneho mesiaca. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) 

objednávateľovi.  

 

 

VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

6.1 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.  

6.2 Ak poskytovateľ je v omeškaní so splnením svojej zmluvnej povinnosti, (a to najmä nedodržanie 

termínov), na základe ktorého vznikne objednávateľovi škoda, poskytovateľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi škodu, najviac však do výšky ceny služby. To neplatí v prípade neposkytnutia 

súčinnosti zo strany objednávateľa. 

 

 

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

7.1 Poskytovateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej 

sa uzatvára zmluva, bude predmetom štandardnej ex-post kontroly procesu verejného obstarávania zo 

strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. 

Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány 

odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

7.2 Schválenie zákazky v rámci štandardnej ex-post kontroly Poskytovateľom (SO pre OP ĽZ – 

Ministerstvo vnútra SR) je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne 

účinnosť v deň doručenia správy z finančnej kontroly od Poskytovateľa, ktorým Poskytovateľ 

predmetné verejné obstarávanie schváli a výdavky vzniknuté z predmetného verejného obstarávania 
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kvalifikuje ako oprávnené. Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi 

bezodkladne (do 2 pracovných dní) emailom. 

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.  

8.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.  

8.3 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia 

a poskytovateľ 1 vyhotovenie.  

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a s prihliadnutím na 

odkladaciu podmienku v zmysle bodu 7.2 tejto zmluvy.  

 

   20.12.2021 

V Jakubanoch, dňa _______________   V Poprade, dňa 17.12.2021   

  

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

 

 

 

 

podpísané      podpísané 

 

_________________________    _________________________ 

JUDr. Jozef Mačuga, starosta    Ing. Vladimír Margetaj, konateľ 

       Ing. Peter Bendík, konateľ 


