
 

 

 
Stavebník (Objednávateľ):  
MH Invest, s.r.o. 
Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 
 
Odtlačok pečiatky: 
 

PREBERACÍ PROTOKOL 
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)  

v súlade s čl. 10.1 ZoD 
 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) 

Číslo zápisu: 
 

Dátum začatia preberacieho 
konania: 
 

Názov verejnej práce (Diela): 

Názov dokončenej časti verejnej práce ( časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):  

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 
   

Zodpovedný stavbyvedúci:  
 

Zhotoviteľ:  

Projektant (spracovateľ  projektovej dokumentácie ): 
 

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej 
dokumentácie ucelených častí):  
 

Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 
 

Stavebné povolenie číslo:                                                      zo dňa:                    vydal:   
 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 
 

Protokol o štátnej expertíze  zo dňa: číslo: 
 

Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......:                                           
                                                                                                                     vrátane.....................................dodatkov   

Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy: 
 

Dátum skutočného začatia prác: 
 

Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy: 
 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 
 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 
 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 
 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 
 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)  
 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: 
 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: 
 

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov (v € a %): 
 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: 
 

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 
 

Ďalšie dohodnuté podmienky 
 
 

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia  Diela alebo časti Diela (DSRS): 
 
- odovzdaná Objednávateľovi: 
- odovzdaná užívateľovi: 
 

Údaje o archivovaní dokumentácie: 
 

 
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 
 
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) 
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 



 

 

d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov 
e) plán užívania verejnej práce 
f) iné doklady a dokumenty 

Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:                                              € 
 

Zľava z ceny a jej dôvody:                                                                         €  
  

Cena po odpočítaní zľavy:                                                                         € 
 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: 
 

Odškodnenie za omeškanie a  iné 
sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo , resp. 
podľa Obchodného zákonníka: 
 

Ku dňu začatia preberania boli vystavené 
splátkové listy na sumu v € spolu:  

Termín predloženia konečnej faktúry / 
Záverečného platobného potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum):  
 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 
 

Dátum ukončenia preberacieho konania:  
 

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa 
Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno 
Podpis a odtlačok 
pečiatky 

 
Zástupcovia Zhotoviteľa 
 
Zástupcovia  
Stavebníka/Objednávateľa 
 
Zástupcovia 
Stavebnotechnického dozoru 
 
 
Zástupcovia budúceho  
užívateľa 
 
 
Ostatní prizvaní účastníci  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdeľovník 
 

Vyjadrenia účastníkov: 
 

 
 


