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Zmluva o dielo č. 20/2010

uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávatel':
Názov: Slovenska pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Štatutárny orgán: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000352489/8180
Právna forma: verejná vysoká škola podl'a zák.č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

ďalej v texte len objednávate/'

1.2 Stavebný dozor:
Obchodné meno: Delta Inžiniering, s.r.o.
Sídlo: Teslova 85, 951 41 Lužianky
IČO: 44200218
IČ DPH: SK 2022620666
Štatutárny orgán: Ing.Juraj Štefanka - lu·matel' spoločnosti
Bankové spojenie: 'a
Číslo účtu:
Zapísaný v OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 22434/N

ďalej v texte len stavebný dozor

Článok 2. Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok stavebného dozoru poskytnúť objednávatel'ovi služby:
stavebný dozor pri uskutočňovaní stavebných prác podl'a projektovej dokumentácie
spoločný slovník obstarávania ( GPV) : 71520000-9 Stavebný dozor

Názov stavby: Prestavba laboratória AG 05 na poslucháreň
Miesto: laboratórium AG 05 v areáli obstarávatel'a Nitra
Lehota realizácie: podl'a súťažných podmienok 15.1.2011 - 15.4.2011

Objednávatel' si vyhradzuje právo zmeny rozsahu predmetu počas plnenia zmluvy. Zmena bude
predmetom dodatku k tejto zmluve.
Predmet zmluvy sa vykonáva v rámci realizácie projektu "Prostredníctvom investícií do
informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v
Nitre",
ITMS kód projektu 26250120020.

2.2 Predmetom zmluvy sú najmä tieto povinnosti a práva stavebného dozoru:
- uvedené sú v prílohe č.1 tejto Zmluvy



2.3 Stavebný dozor sa zaväzuje plniť svoj zmluvný záväzok s odbornou starostlivosťou, riadne a
včas osobitne pre objekt "Prestavba laboratória AC 05 na poslucháreň", ďalej aj ako stavebný
objekt resp. stavba.

Pri výkone dohodnutej činnosti sa stavebný dozor ďalej zaväzuje:
postupovať v súlade s platnými predpismi a normami,
dodržiavať diskrétnost" o podmienkach a realizácii výstavby v záujme objednávateľa,
obhajovať dobré meno objednávateľa ako stavebníka stavby.

2.4 Splnenie predmetu zmluvy potvrdí objednávatel' stavebnému dozoru v protokole o ukončení
výkonu stavebného dozoru ku dňu skončenia preberacích konaní jednotlivých stavebných
objektov.
Splnenie predmetu zmluvy je oprávnený potvrd it" Ing. Miroslav Mikulášik, ved. útvaru investícii
objednávateľa ( poverený zástupca objednávatel'a).

2.5 Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za vykonane služby.

2.6 Ďalšie zásady vykonávania stavebného dozoru:
výkon denného stavebného dozoru pri realizácii stavby
povinná účasť na kontrolných dňoch a vedeniach stavby, respektíve podl'a potreby aj

mimo týchto dní na rôznych rokovaniach a poradách na základe objektívnej potreby
realizácie stavieb a oprávnených požiadaviek objednávatel'a

výkon stavebného dozoru sa bude zabezpečovať najmä: sledovaním zápisov zhotovitel'a
v stavebných denníkoch a reagovaním na tieto zápisy najneskôr do 3 kalendárnych dni,
zápismi z kontrolných dní a vedenia stavby, zápismi z rokovaní, zápismi do stavebného
denníka príslušného stavebného objektu a stavby, zasielaním stanovísk a vyjadrení,
odsúhlasovaním mesačných súpisov vykonaných prac, zisťovacích protokolov, priebežných
a záverečných faktúr, spisovaním preberacích protokolov, účasťou na kolaudačných
konaniach, odsúhlasením odstránenia vád a nedorobkoch a podpisovaním príslušných
zápisov a pod.

spolupráca s autorským dozorom stavby, zabezpečením prístupu na stavenisko,
sprístupnenie projektovej dokumentácie, stavebných denníkov, protokolov o vykonaných
skúškach, atestov a certifikátov o použitých stavebných výrobkoch a hmotách a pod.

pravidelné kontrolne dni stavieb zvoláva objednávatel", alebo jeho oprávnený zástupca
- stavebný dozor; budú sa konať minimálne 1x za mesiac. Termín .nepravidelného"
kontrolného dna bude stavebnému dozoru oznámený najneskôr 7 dni pred jeho konaním.

vedenia stavby sa budú konať minimálne 1 x za mesiac, do rozbehu prác na každom
stavenisku každých 14 dní a ďalej podľa potreby.

2.7 Pri plnení tejto zmluvy zmluvné strany zastupujú:
a) objednávatel'a:

- Ing. Alexandra Muziková, projektový manager
- Peter Prigoda, poverený zástupca objednávatel'a

b) stavebný dozor:
- Ing.Juraj Štefanka

2.8 Pre výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby poskytne objednávateľ spoluprácu, ktorú
predstavuje najmä:

poskytnutie podkladov pre výkon služby - schválenú projektovú dokumentáciu, stavebné
povolenia, územné rozhodnutia, ohlásenie stavby, pripomienky a podmienky pre realizáciu
získané v priebehu prípravy stavby, požiadavky a pripomienky objednávateľa
poskytnutie zmluvy o dielo na realizáciu stavieb

zabezpečenie účasti kompetentných osôb pre riešenie problémov spojených s výstavbou,
ktoré budú oprávnené rokovat" o možných zmenách a úpravách stavby v zaujme
objednávateľa.
poskytnutie doplňujúcich údajov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých objektívna
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
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Poskytnutie Príručky prijímatel'a NFP

2.9 Stavebný dozor berie na vedomie, že jeho výkon je financovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ a
preto:

1. sa zaväzuje pristúpit" na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude vyvolaná
zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú ma
objednávatel" uzavretú s Agentúrou MS SR pre štrukturálne fondy

2. strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s poskytovanými službami
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má objednávatel'
uzatvorenú s poskytovatel'om nenávratných finančných príspevkov, a to oprávnenými
osobami: v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok (príloha Č. 1 zmluvy
o poskytnutí NFP) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

2.10 Stavebný dozor sa zaväzuje po dobu plnenia tejto zmluvy mesačne spracovávať pracovné
výkazy a predkladat" ich projektovému manažérovi v 3-ovch vyhotoveniach vždy do 10. dňa
mesiaca nasledujúceho na kontrolu a odsúhlasenie.

Článok 3. Cena a platobné podmienky

3.1 Zmluvne strany dohodli cenu za predmet zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona Č. 18/1996 Z.z. v
znení neskorších predpisov ako pevnú vo výške:

Mesačná paušálna platba bez DPH
DPH 20%

Celková mesačná platba s DPH

527,56 eur
105,52 eur
633,08 eur

Celková zmluvná suma za predmet zmluvy bez DPH
DPH 20%

Celková zmluvná suma za predmet zmluvy s DPH

1582,70 eur
316,54 eur

1899,24 eur

Celková cena v SKK s DPH
Konverzný kurz 1 euro = 30,126 SKK

57216,50

Dohodnutá celková cena je maximálna a nemôže sa prekročiť ani v prípade predlženie doby
realizácie stavby. V prípade predlženie doby realizácie stavby sa zmluvné strany zaväzujú
primerane upraviť výšku mesačných paušálnych platieb.

3.2. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady stavebného dozoru na riadne splnenie predmetu zmluvy.

3.4 Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá stavebný dozor nárok na úhradu iných nákladov.

3.5 Objednávatel' zaplatí stavebnému dozoru dohodnutú cenu za predmet zmluvy postupne na
základe faktúr, ktoré sú splatné do 90 dni odo dňa doručenia objednávatel'ovi.

3.6 Stavebný dozor vystaví faktúru vždy do 15 kalendárnych dni po uplynutí kalendárneho mesiaca,
pričom vo faktúre uplatní mesačné paušálne platby za uplynulý mesiac.

Stavebný dozor bude faktúry vystavovať a predkladať objednávatel'ovi na úhradu v štyroch
rovnopisoch vrátane príloh (originály). Peňažný záväzok objednávatel'a vyplývajúci zo zmluvy je
splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu stavebného dozoru.
Faktúry musia splňať nasledovné obsahové náležitosti:

- označenie "faktúra" a jej číslo,



- obchodne meno a sídlo objednávatel'a,
- obchodne meno a sídlo stavebného dozoru, lehota splatnosti faktúry
_ názov projektu "Prostredníctvom investícii do informačno-komunikačných technológii zlepšiť

podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
- kód ITMS projektu: 26250120020.
- číslo a názov zmluvy
- názov a adresa banky stavebného dozoru
- číslo účtu stavebného dozoru
_výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinne miesta,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby za stavebný dozor
_príloha k faktúre - súpis prác (činnosti) vykonaných stavebným dozorom v mesiaci potvrdený

zodpovednou osobou objednávatel'a a kópie stránok zo stavebného denníka
_položky v súpise prác musia byť v súlade s položkami uvedenými v zmluve
- faktúra musí obsahovať ceny v súlade so zmluvou.

Pokial' faktúra nesplňa dohodnuté obsahové náležitosti, je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť
bez zaplatenia na doplnenie údajov.

3.7 V prípade omeškania stavebného dozoru s plnením tejto zmluvy alebo s odstránením
reklamovaných vád, je objednávatel' oprávnený vystaviť mu zmluvnú pokutu vo výške 30 eur,za
každý deň a prípad omeškania. Nárok objednávatel'a na náhradu škody nie je tým dotknutý.

3.8 V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry,
môže stavebný dozor uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného
záväzku objednávatel'a z tejto zmluvy sa vylučuje.

3.9 Stavebný dozor nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s
objednávatel'om postúpiť svoje pohl'adávky z tejto zmluvy tretej osobe.

Pripadne postúpenie pohl'adávky (pohl'adávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávatel'a je neplatné.

Článok 4. Záruka

4.1 Stavebný dozor poskytuje objednávatel'ovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia:
Záruka na poskytnuté služby sa poskytuje v dlžke 61 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného
záväzku.

4.2 Objednávatel' bude reklamovat" prípadné chyby v písomnej forme, platí aj fax, ktorý nebude
potvrdený listom.

4.3 Stavebný dozor sa zaväzuje prípadne reklamácie objednávatel'a vybaviť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 48 hodín od doručenia reklamácie, pokial' sa v individuálnom
prípade nedohodnú inak.

Článok 5. Náhrada škody

5.1 Stavebný dozor zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobí nedodržaním
podmienok tejto zmluvy, zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, resp. porušením právnych
predpisov alebo noriem.



5.2 Škodou sa tiež rozumie neuznanie alebo krátenie ( korekcia) oprávnenosti výdavkov - faktúr
za vykonané stavebné práce alebo faktúry za výkon stavebného dozoru zo strany
poskytovatel'a nenávratného finančného príspevku z dôvodu, že stavebný dozor nedodržal
alebo porušil podmienky tejto zmluvy, zmluvy o dielo na zhotovenie stavby alebo podmienky
Príručky prijímate!'a nenávratného finančného príspevku týkajúce sa jeho činnosti.

5.3 Stavebný dozor je povinný spôsobenú škodu objednávate!'ovi v celom rozsahu nahradiť.

Článok 6. Záverečné ustanovenia

6.1 Účinnost" tejto zmluvy nastane dňom jej uzavretia alebo dňom uzavretia zmluvy o dielo na
realizáciu stavby, pokia!' bude táto uzavretá neskôr.

6.2 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvne strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka ako aj d'alšími, na zmluvne záväzky sa vzťahujúcimi predpismi
a normami.

6.3 Akékoľvek dohovory, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvne strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj
spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa
niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnost" a to bez
zbytočného odkladu.

6.5 Zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávate!' dostane tri vyhotovenia a
stavebný dozor jedno vyhotovenie.

'~\',:,; inn
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Za objednávate!'aLi

Dr.h.c. prof. In9r7uielik, PhD., rektor

Za stavebného dozora

Ing.Juraj Štefrnka
" 'I.



Príloha č.1 k Zmluve
Obsah a rozsah výkonu stavebného dozoru pri realizácii stavby

"Prestavba laboratória AC 05 na poslucháreň"
ďalej aj ako stavba.

Základne práva o povinnosti stavebného dozoru

vykonávať denne stavebný dozor
pri výkone stavebného dozoru rešpektovať osobitne podmienky vykonávania stavby z
dôvodu, že sa realizuje v priestoroch, v ktorých prebieha vyučovací proces a kontrolovať ich
dodržiavanie zo strany zhotovitel'a stavby tak aby

nebol narušovaný vyučovací proces,
nedochádzalo k poškodeniu zdravia zamestnancov, študentov a majetku verejného
obstarávateľa zdržujúcich sa a nachádzajúcich sa v priestoroch, v ktorých sa
uskutočňujú stavebne práce

poskytovať vysvetlenia objednávateľovi, zhotovitel'ovi stavby, autorskému dozoru a
orgánom vykonávajúcim dohl'ad pn realizácii stavby,
umožniť autorskému dozoru stavby a kontrolným organom projektu výkon ich činnosti na
stavbe
účasť na odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi stavby a spísanie zápisnice o odovzdaní a
prevzatí staveniska
kontrola včasného zavedenia stavebného denníka (SD), pričom SD sa musí viesť min.
v troch priepisoch.
sledovať, či sa stavba uskutočňuje podl'a schválenej projektovej dokumentácie, v súlade s
podmienkami stavebného povolenia, zmluvy o dielo na uskutočnenie stavby, podl'a
právnych predpisova noriem
kontrola postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia
kontrola odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt pri uskutočňovani stavby,
sledovanie kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s prijatými
normami a predpismi
kontrola riadneho uskladňovania materiálov, výrobkov, konštrukcii, strojov a zariadení na
stavenisku, dodržiavania čistoty a poriadku na stavenisku a prístupových komunikáciách

kontrola kvality montáže, vykonávania zálievok, zvarov a iných spojov
kontrola a odsúhlasovanie prác, ktoré budú ďalšim postupom zakryté alebo sa stanú
neprístupné

kontrola postupu prác na stavbe podl'a časového harmonogramu (dielčie termíny,
rozhodujúce termíny a konečne termíny), ktoré tvoria súčasť zmluvy o dielo na stavbu a
upozorňuje objednávatel'a na pripadne neplnenie týchto termínov

kontrola a účasť na skúškach, ktoré je zhotoviteľ stavby povinný vykonávať podl'a
schválenej projektovej dokumentácie, noriem a predpisov, pričom svoje stanovisko uvedie v
zápise resp protokole o vykonaných skúškach
sledovanie a vyžadovanie, aby spolu s dodávkami materiálov, výrobkov, strojov, konštrukcii,
zariadení bola dodaná aj prislušná dokumentácia, doklady, atesty, certifikáty, protokoly o
skúškach a pod.
kontrola po vecnej stránke množstiev a druhu realizovaných prác a zistené množstvá
zaznamenávať v predpisanej dokumentácii
poskytovať vyjadrenia autorskému dozoru a objednávateľovi k požiadavkám zhotoviteľa
stavby na zmenu množstiev materiálu, resp. zvýšeniu objemu prác zhotovitel'a stavby oproti
schválenej projektovej dokumentácii; konečný súhlas na zámenu môže vyjadriť v
stavebnom denníku až po súhlasnom stanovisku objednávateľa a autorského dozoru
pisomné sa vyjadruje k návrhom zhotoviteľa stavby na zámenu materiálov a výrobkov
predpísaných schválenou projektovou dokumentáciou, tieto návrhy spolu so SVOjim
stanoviskom predkladá na odsúhlasenie príslušnému autorskému dozoru a
objednávateľovi; konečný súhlas na zámenu môže VYjadriť v stavebnom denníku až po

~-=====~~==--~======~====~~



lnq.Juraj Štefanka
konateľ SPOIOéOOSll/\ .)

súhlasnom stanovisku objednávatel'a a autorského dozoru
kontrola vedenia SD, úplnosť záznamov zhotovitel'a stavby, najmä uvedenie dátumu, počtu
pracovnikov na stavbe vrátane subdodávateľov zhotoviteľa podľa remesiel, teploty
vzduchu, počasia, času začiatku a skončenia prác na stavbe, rozčlenenie vykonaných
stavebných a montážnych prác podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v
súlade s harmonogramom stavebných prac,
písomne sa vyjadruje k návrhom na zmeny a doplnky projektovej dokumentácie najmä z
pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, lehôt realizácie,
pripadne ďalšich údajov
bezodkladne informuje objednavatel'a o všetkých záväzných skutočnostiach na stavbe,
najmä majúcich vplyv na cenu, kvalitu a termíny realizácie
kontrola a odsúhlasovanie cenovej správnosti a úplnosti SÚpiSOV vykonaných prác,

zist'ovacích protokoloch a faktúr zhotoviteľa stavieb v zmysle zmluvy o dielo na
uskutočnenie stavby a príručky prijímateľa NFP, Ich odovzdávanie objednávatel'ovi na
likvidáciu (aj v elektronickej aj písomnej forme)
povinnost' pozastaviť uskutočňovanie ďalších prác v prípade porušenia technologickej
disciplíny, bezpečnostných predpisov, schválenej projektovej dokumentácie zo strany
zhotovitel'a stavby, resp v prípade hrozby škody na majetku alebo zdravi osôb
nachádzajúcich sa na staveniskách, upozorniť zápisom v stavebnom denníku na všetky
okolnosti, ktoré môžu spôsobit' zníženie kvality stavby
účasť na kontrolných dňoch stavby, predkladanie požiadaviek a podkladov objednávateľovi
na zvolanie mimoriadnych kontrolných dni
účast' na preberacích konaniach stavby a spísanie zápisnice o odovzdaní a prevzatí
príslušnej časti stavby na základe pracovného harmonogramu preberania dodávok, ktorý
vopred písomne dohodne so zhotovitel'om stavby a odovzdá ho objednávateľovi a
autorskému dozoru stavby
kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a kompletnosti sprievodnej
technickej dokumentácie potrebnej ku kolaudačnému konaniu
účast' na kolaudačnom konaní stavby
sledovanie a kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom a
kolaudačnom konaní v stanovených terminoch,
spísanie záznamu o odstránení vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom

konaní,
kontrola vypratania a uvoľnenia staveniska v stanovenom termíne
poskytnúť poverenému zástupcovi objednávateľa, jeho autorskému dozoru a projektovému
manažérovi písomné stanoviska k priebehu realizácie stavby, výsledkov vykonaných
skúšok, celkovej funkčnosti stavby a k splneniu cieľov projektu k termínu dokončenia stavby
pre potrebu záverečnej správy, vyhodnotenia plnenia projektu, a to do 1 mesiaca od
odovzdania a prevzatia stavby
spracovať podklady pre záverečné hodnotenie stavby
spolupracovať s projektovým manažérom a povereným zástupcom objednávateľa. prípadne
plniť ich iné oprávnené požiadavky a viest' nimi požadovanú dokumentáciu ako aj ďalšie
práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných noriem a predpisov
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