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č. j. 1677/2022/KreaC 

 

ZMLUVA  

O VÝKONE ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle § 4 písm. d) zákona č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

Objednávateľ:   MESTO NITRA 

so sídlom:   Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

zastúpený:   Marek Hattas, primátor 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

IČO:    00308307 

DIČ:   2021102853 

IČ DPH:   SK2021102853 

osoba oprávnená rokovať vo veciach: 

- technických:     

- právnych:     

- finančných:     

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: about_architecture, s.r.o.    

so sídlom: Vajnorská 1358/90, 831 03 Bratislava 3     

zastúpený: Ing. Róbert Donoval - konateľ     

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.     

IBAN: IBAN: SK53 1100 0000 0029 4806 9140     

IČO: 52221865     

DIČ: 2120956321     

IČ DPH: SK2120956321     

osoba oprávnená rokovať vo veciach: 

- technických: Ing. Róbert Donoval     

- právnych: Ing. Róbert Donoval     

- finančných: Ing. Róbert Donoval     

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 

 

sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o výkone odborného autorského dohľadu nižšie 

uvedeného dňa, mesiaca a roka takto: 
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čl. I 

Úvodné ustanovenie 

1. Objednávateľ má záujem vybudovať dielo: „Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch“. 

S cieľom naplnenia svojho zámeru Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu, ktorá je výsledkom 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

vyhláseného v systéme JOSEPHINE pod číslom 25278, postupom zákazky s nízkou hodnotou 

podľa § 117 ZVO, ktorého predmetom je zákazka: „Výkon odborného autorského dohľadu“. 

 

čl. II 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu podľa projektovej 

dokumentácie, ktorá je prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“) 

a ktorá bude pri podpise Zmluvy Poskytovateľovi odovzdaná na CD nosiči, v rozsahu podľa 

cenovej ponuky Poskytovateľa, ktorá je prílohou č. 1 tejto Zmluvy, pri výstavbe diela 

„Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch“ (ďalej len „Stavba“). 

 

2. Predmet plnenia – výkon odborného autorského dohľadu v rozsahu podľa cenovej ponuky 

Poskytovateľa, ktorá je prílohou č. 1 tejto Zmluvy – bude Poskytovateľ vykonávať priebežne 

počas výstavby Stavby na základe požiadavky Objednávateľa. Predmet plnenia bude zahŕňať: 

 

- kontrolovanie súladu zhotovovanej Stavby s Projektovou dokumentáciou, 

- poskytovanie stanovísk a vysvetlení k Projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 

potrebných na zabezpečenie plynulosti výstavby Stavby, posudzovanie prípadných návrhov 

dodávateľa Stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej Projektovej dokumentácií 

z pohľadu technického a technologického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby 

Stavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom Stavby a vyjadrovanie sa k nim,  

- posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám dodávateľa Stavby na tzv. práce naviac, t. j.  

práce nad rozsah stanovený schválenou Projektovou dokumentáciou,  

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch Stavby,  

- na požiadanie Objednávateľa zúčastniť sa na kontrole tých častí Stavby, ktoré budú 

v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám  stavebných 

a technologických postupov Stavby, 

- posudzovanie návrhov na zmeny realizácie Stavby oproti Projektovej dokumentácii pre 

stavebné povolenie a zúčastňovať sa zmenových konaní, 

- ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť dodávateľa 

Stavby na túto skutočnosť, 

- zúčastňovanie sa na konaniach na prípadné zmeny Stavby pred jej dokončením, 

- predkladanie stanovísk s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

- na požiadanie Objednávateľa zúčastniť sa komplexného vyskúšania Stavby, 

- účasť na odovzdaní / prevzatí Stavby alebo jej časti a kolaudačnom konaní v súlade so 

všeobecnými platnými záväznými predpismi. 

 

3. Poskytovateľ nie je oprávnený schvaľovať zmeny a odchýlky, ktoré zvyšujú schválené 
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náklady Stavby a dohodnutú lehotu ukončenia výstavby Stavby. Schváliť takého zmeny je 

oprávnený iba Objednávateľ. 

 

čl. III 

Spôsob plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať v úzkej súčinnosti 

s Objednávateľom, výsledky odborného autorského dohľadu a prípadné navrhované riešenia 

s Objednávateľom priebežne konzultovať a postupovať v súlade so záujmami Objednávateľa. 

 

2. Odborný autorský dohľad bude Poskytovateľ vykonávať prostredníctvom Ing. Róberta 

Donovala, autorizovaného stavebného inžiniera v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov, autorizačné osvedčenie reg. č. 6328*I1, vydaného Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov. Poskytovateľ nie je oprávnený vykonávať odborný autorský dohľad v 

zmysle tejto Zmluvy prostredníctvom iného autorizovaného stavebného inžiniera alebo 

autorizovaného inžiniera bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Prípadná 

zmena v osobe prostredníctvom ktorej bude Poskytovateľ vykonávať odborný autorský 

dohľad v zmysle tejto Zmluvy je možná bez nutnosti dodatkovania tejto Zmluvy. 

 

3. Ak v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou dôjde k ohrozeniu plnenia Zmluvy, je 

Poskytovateľ povinný bezodkladne po zistení takejto udalosti (t. j. v deň zistenia udalosti 

spôsobenej vyššou mocou) písomne oznámiť Objednávateľovi situáciu ohľadne možnosti 

plnenia Zmluvy. Poskytovateľ, pokiaľ je to možné, pokračuje v plnení svojich záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy a zároveň hľadá všetky dostupné alternatívne prostriedky pre 

plnenie Zmluvy. O vzniknutej situácií priebežne informuje Objednávateľa. 

 

4. V dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou sú Zmluvné strany oprávnené k zmene Zmluvy 

formou uzatvorenia dodatku k Zmluve. 

 

5. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumie akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť podľa 

Obchodného zákonníka a každá okolnosť, ktorá sa nedá naplánovať ani prekonať po podpísaní 

tejto Zmluvy, a ktorá sa dá považovať za neodvratnú a neobyčajnú udalosť ako je napr. vojna, 

požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, epidémia znemožňujúca výkon plnenia 

Zmluvy, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu 

Zmluvných strán. Za udalosť vyššej moci sa nepovažuje prerušenie dodávok energií, chybný 

materiál, zásahy úradov verejnej správy alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim 

nedošlo z dôvodu výskytu okolnosti vyššej moci. 

 

čl. IV 

Čas a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa a harmonogramu výstavby do dňa 

kolaudácie Stavby. 
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2. Splnenie predmetu tejto Zmluvy bude Zmluvnými stranami deklarované podpísaním 

protokolu o riadnom uskutočnení výkonu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto 

Zmluvy. 

 

čl. V 

Cena plnenia a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa tejto Zmluvy vychádza z cenovej ponuky 

Poskytovateľa, ktorá je prílohou č. 1 tejto Zmluvy a je stanovená dohodou Zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

a) za výkon odborného autorského dohľadu na Stavbe v pravidelných intervaloch 2x (slovom: 

dvakrát) za mesiac Objednávateľ Poskytovateľovi zaplatí zmluvnú cenu vo výške 750 

EUR bez DPH (slovom: sedemstopäťdesiat EUR bez DPH) za 1 (slovom: jednu) návštevu 

Stavby, 

b) za výkon odborného autorského dohľadu podľa potreby Objednávateľa resp. dodávateľa 

Stavby nad rámec výkonu dohľadu v pravidelných intervaloch v zmysle ods. 1. písm. b) 

tohto článku Zmluvy Objednávateľ Poskytovateľovi zaplatí zmluvnú cenu vo výške 40 

EUR bez DPH (slovom: štyridsať EUR bez DPH) za 1 (slovom: jednu) hodinu výkonu 

odborného autorského dohľadu na Stavbe,  

c) za projektové práce vzniknuté pri výkone odborného autorského dohľadu na Stavbe 

Objednávateľ Poskytovateľovi zaplatí zmluvnú cenu vo výške 40 EUR bez DPH (slovom: 

štyridsať EUR bez DPH) za 1 (slovom: jednu) hodinu projektových prác vzniknutých pri 

výkone odborného autorského dohľadu na Stavbe, 

d) za každý uskutočnený výjazd Objednávateľ Poskytovateľovi zaplatí zmluvnú cenu vo 

výške 100 EUR bez DPH (slovom: jednosto EUR bez DPH. Výjazdom sa pre potreby tejto 

Zmluvy rozumie cesta Poskytovateľa na Stavbu a zo Stavby. 

 

V prípade, že je Poskytovateľ platcom DPH, bude k uvedenej zmluvnej cene pripočítaná DPH 

vo výške v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“).  

 

2. V prípade, že cenová ponuka Poskytovateľa, ktorá je prílohou č. 1 tejto Zmluvy, obsahuje iné 

údaje, ako sú uvedené v tomto článku Zmluvy, použijú sa prednostne údaje uvedené v tomto 

článku Zmluvy. 

 

3. Cena uvedená v ods. 1. tohto článku Zmluvy je konečná a obsahuje všetky náklady 

Poskytovateľa nutné k riadnemu plneniu Zmluvy vrátane zisku. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie odborného autorského dohľadu uhradí 

Poskytovateľovi odmenu vo výške ceny uvedenej v ods. 1. tohto článku Zmluvy. 

 

5. Poskytovateľ je oprávnený vystavovať Objednávateľovi faktúry 1x (slovom: jedenkrát) za 

kalendárny štvrťrok, v ktorom bol odborný autorský dohľad v zmysle tejto Zmluvy 

vykonávaný. Výkazy prác s uvedením skutočného počtu pravidelných výjazdov v zmysle 

ods. 1 písm. a) tohto článku Zmluvy, skutočne odpracovaných hodín výkonu autorského 

dohľadu v zmysle ods. 1 písm. b) a c) tohto článku Zmluvy a skutočného počtu 
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uskutočnených výjazdov v zmysle ods. 1 písm. d) tohto článku Zmluvy bude Poskytovateľ 

zasielať e-mailom k odsúhlaseniu osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických za 

Objednávateľa najneskôr posledný pracovný deň príslušného mesiaca, v ktorom bol odborný 

autorský dohľad podľa tejto Zmluvy vykonávaný. Spolu s každou faktúrou odošle 

Poskytovateľ Objednávateľom odsúhlasené mesačné výkazy prác za príslušný kalendárny 

štvrťrok. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, 

pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy nevplýva iná lehota. Faktúra musí spĺňať náležitosti 

daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, najmä so 

Zákonom o DPH ako aj zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 

centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon 

o elektronickej fakturácii“). V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 

vyplývajúce zo Zákona o DPH a/alebo Zákona o elektronickej fakturácii alebo k nej nebudú 

priložené doklady vyžadované touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 

Zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré má Objednávateľ odstrániť. V 

takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

 

6. V prípade akýchkoľvek zmien vo finančnej identifikácií Poskytovateľa ako majiteľa účtu 

(názov, sídlo vrátane štátu, IČO, IČ DHP), ako aj údajov banky, ktorej služby Poskytovateľ 

využíva pre plnenia v zmysle tejto Zmluvy (názov, sídlo vrátane štátu, kód banky, číslo účtu, 

IBAN, SWIFT kód) je Poskytovateľ povinný bezodkladne informáciu o zmene vo finančnej 

identifikácií oznámiť Objednávateľovi e-mailom a následne poštou doporučene do 7 (slovom: 

siedmich) kalendárnych dní odo dňa zmeny vo finančnej identifikácii Poskytovateľa či banky. 

 

7. Všetky platby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa budú uskutočňovať v mene 

EURO. 

 

8. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa 

v prospech účtu Poskytovateľa. 

 

čl. VI 

Zodpovednosť Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť odborného autorského dohľadu riadne a včas. 

 

2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a 

účinné v Slovenskej republike ako aj technické normy vzťahujúce sa na predmet plnenia 

a podmienky tejto Zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za 

všetky škody, ktoré vzniknú z neodborného zásahu. 

 

4. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám 

v príčinnej súvislosti so zanedbaním riadneho plnenia povinností podľa tejto Zmluvy 

Poskytovateľom. 
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5. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení 

pôsobnosti druhej vety ustanovenia § 379 Obchodného zákonníka. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenou osobou 

a poskytnúť jej všetku potrebnú súčinnosť. 

 

7. Poskytovateľ vykoná plnenie podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

čl. VII 

Sankcie a podmienky odstúpenia od Zmluvy 

1. V prípade, že Poskytovateľ si nesplní akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, vzniká 

Objednávateľovi voči Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 

(slovom: päťsto EUR) za každé jednotlivé neplnenie povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy 

a Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi zmluvnú pokutu zaplatiť. Poskytovateľ týmto na 

základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou dohodnutej zmluvnej pokuty v plnom 

rozsahu súhlasí, nepovažuje ju za neprimeranú a ani za odporujúcu dobrým mravom, pričom s 

podmienkami jej uplatnenia v plnom rozsahu súhlasí. 

 

2. V prípade, že Poskytovateľ nebude plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy ani po obdržaní 

písomného upozornenia zo strany Objednávateľa o neplnení povinností podľa tejto Zmluvy 

a po márnom uplynutí primeranej lehoty poskytnutej Objednávateľom na narovnanie takého 

stavu a zahájenie riadneho plnenia Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený budovať Stavbu aj 

bez účasti Poskytovateľa a tiež je oprávnený zabezpečiť za účelom výkonu činností 

uvedených v čl. II ods. 2. tejto Zmluvy inú spôsobilú osobu. Platbu, ktorú Objednávateľ 

uhradí inej spôsobilej osobe z dôvodu neplnenia povinností Poskytovateľom, je Objednávateľ 

oprávnený na základe písomného oznámenia odpočítať od dohodnutej odmeny Poskytovateľa.  

 

3. V prípade pretrvávajúceho alebo opakovaného neplnenia záväzkov Poskytovateľa 

dohodnutých v tejto Zmluve aj po doručení predchádzajúcej písomnej výzvy Objednávateľa 

Poskytovateľovi na riadne plnenie Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy 

v celom rozsahu odstúpiť. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy nastáva dňom jej doručenia 

Poskytovateľovi. V tomto prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na vyplatenie odmeny vo 

výške ceny uvedenej v čl. V tejto Zmluvy za dobu výkonu predmetu Zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu 

zo Zmluvy, pokiaľ výsledky administratívnej finančnej kontroly na strane Objednávateľa 

neumožňujú financovanie jeho výdavkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 

4. V prípade neuhradenia faktúry Objednávateľom v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí 

Objednávateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) 

z neuhradenej ceny plnenia za každý deň omeškania. 

 

5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávateľ je v omeškaní 

s úhradou faktúry v dohodnutej lehote splatnosti aj po doručení predchádzajúcej písomnej 
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výzvy Poskytovateľa Objednávateľovi k úhrade predmetnej faktúry. Účinnosť odstúpenia od 

Zmluvy nastáva dňom jej doručenia Objednávateľovi. 

 

6. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení 

pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka. 

 

7. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy sa Poskytovateľ nezbavuje 

povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť 

spôsobenú škodu v plnej výške. 

 

8. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou, uhradí povinná Zmluvná 

strana do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy k zaplateniu zmluvnej 

pokuty či zmluvného úroku z omeškania, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku (aj 

nesplatnú) na zaplatenie zmluvnej pokuty voči pohľadávke Poskytovateľa (aj nesplatnej) na 

zaplatenie ceny za plnenie predmetu Zmluvy, a to spravidla tak, že Objednávateľ o sumu 

zmluvnej pokuty zníži úhradu štvrťročnej fakturácie Poskytovateľa. 

 

čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným a účinným na území Slovenskej republiky. 

Prípadné spory Zmluvných strán týkajúce sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ktoré sa nepodarí 

urovnať iným spôsobom, prejedná príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

 

2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

3. Písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou sa doručujú doporučene poštou alebo 

prostredníctvom kuriéra na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ 

v Zmluve nie je uvedené inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V 

prípade, ak Zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 

odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si Zmluvná strana neprevezme písomnosť v 

úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V 

prípade, ak sa písomnosť vráti Zmluvnej strane s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 

„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 

považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo Zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

5. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, 

nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť či 

účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného či 
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neúčinného ustanovenia Zmluvné strany dodatkom zmenia Zmluvu tak, že takéto ustanovenie 

nahradia ustanovením, ktoré čo v najväčšej miere zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, 

neúčinného či nevymáhateľného ustanovenia.  

 

6. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomne uzatvoreného 

dodatku k tejto Zmluve podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých 3 (slovom: tri) obdrží 

Objednávateľ a 1 (slovom: jeden) Poskytovateľ. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 – Cenová ponuka Poskytovateľa, 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, obsah Zmluvy je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

  

V Nitre dňa 03. 08. 2022 

 

 

 V Bratislave dňa 1.7.2022 

Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa: 

 

 

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

Marek Hattas, primátor 

  

 

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

Ing. Róbert Donoval, 
Konateľ about_architecture, s.r.o. 

 



P r í l o h a  č .  1  
Cena predmetu zákazky 

 

Cena predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky: „Činnosť odborného autorského dohľadu“ 
 

Obchodné meno uchádzača about_architecture, s.r.o. 

Sídlo: Vajnorská 1358/90, 831 03 Bratislava 3 

Uchádzač je registrovaným 
platiteľom DPH v SR1: 

áno nie 

Súhlasím s tým, aby bola táto 
cenová ponuka vyhodnotená v  
následnom zadávaní zákazky s  
nízkou hodnotou, ak to bude 
uplatniteľné 

áno nie 

Kritéria na vyhodnotenie 
ponúk: 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu na stavbe (2 x za 
mesiac) 

 

Cena bez DPH 

DPH v % 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
uvedie sadzbu 0) 

Cena v EUR s DPH 

 750 150 900 

 Cena za výkon odborného autorského dohľadu podľa potreby 
objednávateľa resp. zhotoviteľa stavby nad rámec výkonu 
dohľadu v pravidelných intervaloch 

 
Cena za hodinu 

bez DPH 

DPH v % 
(ak uchádzač nie je 

platcom DPH, 
uvedie sadzbu 0) 

Cena za hodinu v EUR s DPH 

 40 8 48 

 Cena za projektové práce vzniknuté pri výkone odborného 
autorského dohľadu 

 
Cena za hodinu 

bez DPH 

DPH v % 
(ak uchádzač nie je 

platcom DPH, 
uvedie sadzbu 0) 

Cena za hodinu v EUR s DPH 

 40 8 48 

 Cena za každý uskutočnený výjazd 

 

Cena bez DPH 

DPH v % 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
uvedie sadzbu 0) 

Cena v EUR s DPH 

 100 20 120 

 
 
 
Aktuálna sadzba DPH na služby je v Slovenskej republike v čase vyhlásenia zákazky 20 %. 

 
 
 
 
1 Nehodiace sa tvrdenie prečiarknite 



 

Príloha č.2 

Projektová dokumentácia 


