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č. j.:   1275/2022/OVaR 

číslo zmluvy u zhotoviteľa/autora: 2021-008 

 

ZMLUVA O VÝKONE ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 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“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Mesto Nitra 

so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

zastúpený: Marek Hattas, primátor mesta 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

IČO:  00 308 307 

DIČ: 202 110 2853 

IČ DPH: SK 202 110 2853 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Autor: AK Csanda - Piterka s.r.o. 

sídlo: Riečna ul. 2, 949 01 Nitra 

štatutárny orgán: Ing. arch. Milan Csanda, konateľ 

 Ing. Milan Koniar, konateľ 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK07 0900 0000 0050 1698 3825 

IČO: 46333924 

DIČ: 2023341375 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 

 číslo: 29825/N 

(ďalej len „autor“) 

 

Objednávateľ a autor ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“. 

 

 

čl. I 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Objednávateľ má záujem vybudovať dielo „Zápasnícka hala J. Strniska, Parkové nábrežie 

1933, Nitra“. S cieľom naplnenia svojho zámeru objednávateľ uzatvára túto zmluvu s autorom 

ako tvorcom projektovej dokumentácie pre realizáciu tejto stavby. 

 

 

čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu podľa schválenej 

projektovej dokumentácie v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pri výstavbe diela - 

stavby „Zápasnícka hala J. Strniska, Parkové nábrežie 1933, Nitra“ (ďalej len „stavba“). 

 

2.2 Predmet plnenia – výkon odborného autorského dohľadu v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy – 
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bude autor vykonávať priebežne počas výstavby na základe požiadavky objednávateľa a to 

najmä poskytovaním vysvetlení projektu, dohľad nad dodržiavaním projektu s prihliadnutím 

na podmienky určené stavebným povolením a poskytovaním vysvetlení potrebných pre 

plynulosť stavby, sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového 

plánu výstavby, riešenie nepredvídaných stavebných detailov, účasť na odovzdaní a prevzatí 

stavby alebo jej časti, prípadnej úpravy alebo doplnenia projektu.  

 

2.3 Autor nie je oprávnený schvaľovať zmeny a odchýlky, ktoré zvyšujú schválené náklady diela 

a dohodnutú lehotu ukončenia diela. Schváliť takého zmeny je oprávnený iba objednávateľa. 

 

 

čl. III 

Spôsob plnenia 

3.1 Autor 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. 

 

3.2 Autor sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby v rozsahu 

podľa prílohy č. 1 – Rozsah odborného autorského dohľadu. 

 
3.3 Odborný autorský dohľad bude autor vykonávať prostredníctvom Ing. Milana Koniara, 

autorizovaného inžiniera, autorizačné osvedčenie reg. č. SKSI 0974*SP*A1, vydaného 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov 
 

3.4 Objednávateľ môže vyzvať na výkon odborného autorského dohľadu aj jednotlivé profesie 

(napr. statika), ktoré vypracovali jednotlivé časti projektovej dokumentácie. Autor zabezpečí 

ich účasť na pracovných poradách podľa možností jednotlivých profesií. 

 

 

čl. IV 

Čas a miesto plnenia 

4.1 Autor sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dozor odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa a harmonogramu výstavby do dňa kolaudácie 

stavby. 

 

4.2 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 

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy vychádza z cenovej ponuky 

autora zo dňa 2.5.2022, ktorá je prílohou č. 2 a je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na sumu vo výške: 

 

cena spolu 3 000,- € 

slovom: tritisíc eur. 

Autor nie je platcom DPH. 

 

Uvedená sadzba zahŕňa nielen účasť na jednotlivých kontrolných dňoch ale aj plnenie úloh 

vyplývajúcich zo zápisu jednotlivých kontrolných dní. 
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5.2 Cena uvedená v ods. 5.1 tohto článku zmluvy je konečná a obsahuje všetky náklady autora 

nutné k riadnemu plneniu zmluvy vrátane zisku. 

 

5.3 Autor je oprávnený vystavovať objednávateľovi faktúry priebežne - vždy 1 x za kalendárny 

štvrťrok, v ktorom bol odborný autorský dohľad vykonávaný. Výkazy prác s uvedením 

skutočne odpracovaných hodín výkonu autorského dozoru a skutočného počtu uskutočnených 

výjazdov a skutočne odpracovaných hodín súvisiacich s poskytovaním plnenia podľa tejto 

zmluvy bude autor predkladať k odsúhlasení objednávateľovi mesačne. Spolu s faktúrou 

predloží autor objednávateľom odsúhlasené mesačné výkazy prác za príslušný kalendárny 

štvrťrok. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.  Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a 

účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom zák. č. 

222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 215/2019 Z.z. o 

zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 

niektorých zákonov. Faktúra musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany. 

 

5.4 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa 

v prospech účtu autora. 

 

 

čl. VI 

Zodpovednosť autora 

6.1 Autor zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v príčinnej súvislosti so  

zanedbaním riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy autorom. 

 

 

čl. VII 

Osobitné dojednania 

7.1 Autor bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy vzťahujúce sa na predmet 

plnenia a podmienky tejto zmluvy. 

 

7.2 Autor vykoná plnenie podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

čl. VIII 

Sankcie 

8.1 Ak autor 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, objednávateľ je oprávnený budovať stavbu aj bez účasti autora a tiež je 

oprávnený zabezpečiť za účelom výkonu činností uvedených v čl. II, ods. 2.2 tejto zmluvy inú 

spôsobilú osobu. Platbu, ktorú objednávateľ uhradí inej spôsobilej osobe z dôvodu neplnenia 

povinností autorom, je objednávateľ oprávnený na základe písomného oznámenia odpočítať 

od dohodnutej odmeny autora. 

8.2 V prípade omeškania autora s plnením jednotlivých činností odborného autorského dohľadu 

požadovaných podľa tejto zmluvy je autor povinný za každú nevykonanú činnosť zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za splnenie predmetu zmluvy 

v zmysle čl. V tejto zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie sú dotknuté práva 

objednávateľa podľa bodov 8.1 a 8.3 tohto článku zmluvy. 

 

8.3 V prípade pretrvávajúceho alebo opakovaného neplnenia záväzkov autora dohodnutých v tejto 

zmluve aj po doručení predchádzajúcej písomnej výzvy objednávateľa na riadne plnenie 
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zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy v celom rozsahu odstúpiť. Odstúpením od 

zmluvy zaniká zmluva od počiatku. 

  

8.4 V prípade neuhradenia faktúry objednávateľom v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí 

objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej ceny plnenia za každý deň 

omeškania. 

 

čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomne uzatvoreného 

dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípady, ktoré v priebehu platnosti tejto zmluvy nastanú a nie 

sú uvedené v tejto zmluve, budú riešené v zmysle Obchodného zákonníka a Autorského 

zákona v platnom znení. 

 

9.3 Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

 

9.4 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 

 

9.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

 

9.6 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých 3 obdrží 

objednávateľ a 1 autor. 

 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 Príloha č. 1 – Rozsah odborného autorského dohľadu 

 Príloha č. 2 – Cenová ponuka autora zo dňa 2.5.2022 

 

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 V Nitre dňa 12.07.2022 V Nitre dňa 12.07.2022 

 

 Za autora: Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ing. arch. Milan Csanda 

Ing. Milan Koniar

 

 

 

 

_______________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitry 
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príloha 1 

Rozsah odborného autorského dohľadu 

 

S prihliadnutím podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien a projektových prác 

a inžinierskych činností vydaným Unikou na základe prílohy č. 4: Odporúčaný podrobný 

obsah a rozsah odborného autorského dohľadu, výkon bude pozostávať z nasledovného 

rozsahu: 

− účasť na kolaudačnom konaní, 

− účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 

− kontrola dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

− sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

− poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie 

− posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko-ekonomických 

parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov 

a ukazovateľov, 

− posudzovanie návrhov objednávateľa na zmeny, úpravy projektu, prípadne aj 

vypracovanie zmien takto dohodnutých  

− vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a vád DP si zabezpečí 

AD na vlastné náklady, 

 

 

 

 


