
Zmluva na výkon stavebného dozoru investora 

                                                                     č.   11 / Ztd/2022 

Uzavretá v zmysle ust. § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Obchodné meno : Podtatranské múzeum v Poprade                 

Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad                                    

IČO:  37781171                                     

DIČ:   2021053390                                    

IČ DPH:   nie je platcom DPH                             
Zapísaný :  Zriaďovacia listina KUL-2002/000153/10, zo dňa 1.4.2002 register MK SR č. 50/ 98                           
V mene, ktorého sa koná: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica               
IBAN: SK58 8180 00000070 0051 9592                                    

Osoba oprávnená konať 

vo veciach realizačných:   PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Kontakt: riaditel@muzeumpp.sk,tel.:052/7881421,0905873024      
/ďalej len ako Objednávateľ/ 

 

1.2.  Poskytovateľ 

Obchodné meno:                       DKI Invest s.r.o. 

Sídlo:                                         Bajkalská 30,  08001 Prešov 

IČO:                                          36652784 

DIČ:                                          2022216009 

IČ DPH:                                   SK 2022216009 

Zapísaný:                                  Okr. Súd Prešov, Odd. Sro, vložka 17594/P 

Konateľ:                                   Ing. Daniel Kollár 

Stavebný dozor vykonáva:       Ing. Daniel Kollár 

Číslo osvedčenia SKSI:           03475*10*-23* 

Bankové spojenie:                   Tatrabanka 

IBAN:                                      SK53 1100 0000 0026 2716 4040 

/ďalej len ako Poskytovateľ / 

 

2. Preambula 

2.1   Objednávateľ realizuje inštaláciu stálej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka v priestoroch 1.NP 

Podtatranského múzea v Poprade, vrátane stavebných úprav a  modernizácie interiérových priestorov v rámci 

ohlásenia stavebných úprav v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade. 

2.2    Poskytovateľ je osobou oprávnenou vykonávať činnosť stavebného dozoru v zmysle ust. § 45, ods. 1, písm. 

b, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

2.3    Za účelom dosiahnutia efektivity činnosti Objednávateľa, ako stavebníka pri plnení svojich povinností 

a záväzkov vyplývajúcich z realizácie stavby spočívajúcich v zabezpečení dozorovania stavby sa Zmluvné strany 

dohodli na znení tejto zmluvy, pričom svoje práva a povinnosti upravujú ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3. Predmet Zmluvy 

Na základe tejto zmluvy sa 



3.1.    Poskytovateľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí výkon stavebného ( technického ) dozoru 

investora v súlade s ust. § 46 Stavebného zákona, v rozsahu činnosti stavebného dozoru, ako aj  touto Zmluvou 

v rámci realizácie diela, za podmienok uvedených v tejto  Zmluve. 

3.2   Zmluvné strany sa dohodli na úprave ďalších práv a povinností pri plnení predmetu tejto Zmluvy 

 

4.       Rozsah a spôsob vykonávania činnosti technického dozoru investora 

4.1     Rozsah diela pre ktorý bude Poskytovateľ vykonávať je stanovený projektovou dokumentáciou, zmluvou 

o dielo s dodávateľom stavby, všetkými dohodami a zmluvami týkajúcimi sa stavby, časovým harmonogramom 

a zápismi do stavebného denníka. 

4.2     Dohodnutý rozsah výkonu činnosti technického dozoru investora podľa tejto Zmluvy zahŕňa hlavne tieto 

činnosti: 

⚫ Oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje dielo – projektová dokumentácia, Zmluva 

o dielo na realizáciu stavby, prípadne subdodávateľské zmluvy. 

⚫ Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor 

⚫ Kontrola stavebného denníka 

⚫ Zvolávanie kontrolných dní stavby 

⚫ Informačná povinnosť voči Objednávateľovi vo všetkých závažných skutočnostiach, týkajúcich sa 

realizácie diela 

⚫ Konzultácie prípadných zmien a doplnkov 

⚫ Sledovanie predpísaných prác, kontrola kvality vykonávaných prác 

⚫ Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu a zmluvy o dielo 

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

práci, ochrana životného prostredia a požiarna ochrana 

⚫ Zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby 

⚫ Sumarizovať vady a nedorobky a ich následné odstraňovanie 

⚫ Kontrola a odsúhlasenie súpisov vykonaných prác 

⚫ Koordinácia postupu prác jednotlivých dodávateľov a pri nevyhnutných zmenách koordinovať tieto 

s projektantmi 

⚫ Sledovať vykonávanie priebežnej fotodokumentácie z priebehu realizácie diela 

⚫ Kontrola dodržiavania všeobecných technických noriem a požiadaviek na výstavbu 

⚫ Vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu 

⚫ Kontrola dokladov pre odovzdanie stavby 

⚫ Kontrola vypratania staveniska 

⚫ Kontrola časti diela a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými 

4.3    Poskytovateľ bude vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene. Prostredníctvom tretích osôb 

je oprávnený túto činnosť vykonávať len so súhlasom Objednávateľa. 

4.4    Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť technického dozoru investora riadne a v súlade 

s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Dozor bude vykonávaný ako občasný s tým, že budú včas 

zabezpečené všetky požiadavky na zabezpečenie dozoru a ten bude vykonaný s odbornou starostlivosťou, podľa 

pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami o ktorých bol upovedomený, alebo ktoré pozná. 

 

5.       Lehota plnenia záväzkov  

5.1   Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať predmet dohodnutý v tejto Zmluve od 1. 5. 2022 do 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  /predpokladaný termín je 31.8.2022 /. V prípade, že práce budú 

ukončené v skoršom, resp. neskoršom  termíne budú to obe strany akceptovať. 

 

 



6.        Odmena za výkon technického dozoru a platobné podmienky 

6.1    Odmena za výkon technického dozoru investora podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

6.2    Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Poskytovateľa bude vo výške 1 200,- €/mesačne. slovom: tisíc 

dvesto EUR mesačne. V odmene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Poskytovateľ účelne vynaložil pri plnení 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

6.3   Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za výkon činnosti bude faktúra. Faktúry budú vystavené 

mesačne. Faktúry budú mať všetky náležitosti daňového dokladu a ich splatnosť bude 30 dní. V prípade, že 

nebude odpracovaný celý mesiac, bude faktúra vystavená na alikvotnú časť v danom mesiaci. 

6.4    Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu Poskytovateľa. 

 

7.          Spolupôsobenie Objednávateľa 

7.1   Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie počas trvania tejto 

Zmluvy 

7.2    Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi nasledovné podklady najneskôr do troch dní  po podpise Zmluvy 

⚫ Povolenie na stavbu, resp. ohlásenie drobnej stavby 

⚫ Aktuálnu projektovú dokumentáciu 

⚫ Kópiu Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby 

⚫ Povolenia, resp. stanoviská iných dotknutých orgánov verejnej správy 

 

8.         Zodpovednosť za vady a sankcie 

8.1    Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s výkonom činnosti 

Technického dozoru investora, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou riadne a včas. 

8.2    V prípade, že poskytovateľ pri výkone svojej činnosti porušil povinnosti špecifikované v článku 4 tejto 

Zmluvy, má Objednávateľ právo znížiť odmenu Poskytovateľa až do výšky 10% z dohodnutej mesačnej odmeny 

v mesiaci, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo. 

8.3    V prípade, že Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi odmenu v lehote splatnosti, Poskytovateľ má právo 

na úrok z omeškania vo výške 1% denne za každý, aj začatý deň omeškania dlžnej sumy. 

 

9.         Ostatné ustanovenia  

9.1    Poskytovateľ predloží Objednávateľovi v deň podpisu tejto Zmluvy fotokópiu platného Osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru. 

9.2    Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy môže byť ukončená v týchto prípadoch: 

⚫ Písomná dohoda Zmluvných strán 

⚫ Odstúpenie od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 

⚫ Písomnou výpoveďou Objednávateľa 

9.3    Za podstatné povinnosti sú považované  

⚫ Porušenie povinnosti Poskytovateľa podľa čl. 4 tejto Zmluvy 

⚫ Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry viac ako 20 dní po lehote splatnosti 

 



10.         Záverečné ustanovenia 

10.1   Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

10.2   Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve sú možné len na základe dodatkov k tejto Zmluve, uzavretých 

v písomnej forme. 

10.3   Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení. 

10.4   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

a nie za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Zmluvy rozumejú a na základe súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Poprade,  dňa 26.4.2022                                                         V Prešove, dňa 28.4.2022 

 

 

Za Objednávateľa:                                                                              Za  Poskytovateľa: 

 

 

………………………………..                                                      ………………………………… 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová                                                             Ing. Daniel Kollár 

                   riaditeľka                                                                                       konateľ 

Podtatranské múzeum v Poprade                                                                DKI Invest s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

        


