
 

                                                                                                                                        

 

 

 

ZMLUVA  č. 2012.02.IČ  o poskytnutí služieb podľa 

§ 269 ods.2 / zák. 513/1991 Z.z. 

 

1. ZMLUVNE´  STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:                                        
 

Názov:                                          OBEC ĽUBOTÍN 

Sídlo:                      Obecný úrad Ľubotín, Na Rovni 302/12,         

                                                                065 41  Ľubotín 

IČO:                      00 330 035 

DIČ:                      2020698680 

V zastúpení:                     Ing. Jozef Havrila, starosta obce  

Osoby jednať  

vo veciach zmluvných:                   Ing. Jozef Havrila 

vo veciach technických:                   Ing. Jozef Havrila 

Bankové spojenie:                    VÚB, a.s., pobočka Stará Ľubovňa 

Číslo účtu:                     13121-602 / 0200 

Telefón:                               052 / 428 39 01, mobil 0903 613 128 

Fax:                      052 / 492 13 11  

E-mail:                              obeclubotin@stonline.sk 
 

         

1.2  Dodávateľ služby                           Ing. Karol Vielkievič – INKA, 

                                                              inžinierska kancelária,  

                                                              ul. Vranovská č.56 

                                                              091 01 Stropkov 

 

       V zastupení                                   Ing. Karol Vielkievič 

                                                                                                                                                                           

       Bankové spojenie                         SLSP Stropkov 

                                                             č.u 0620107 407/0900 

 

       IČO                                               10678956 

       DIČ                                               1020714288 

       IČ DPH                                         SK1020714288 

       ČŽReg.                                          709 - 803 

       tel.                                                  0907 571 351 

       e-mail:                                           inka.kv@gmail.com                                      
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2. PREDMET ZMLUVY 

 

     2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie výkonu stavebného dozora na   

            stavbe 
                                

„Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“ 

         

     v rozsahu podľa tejto zmluvy a  v súlade so stavebným zákonom  

            Dohodnutý rozsah: 

 
a) spoluodsúhlasovať s objednávateľom  harmonogram prác stavby,  
b) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných 

prác,  
c) predkladať stanovisko k prípadným doplnkom a zmenám projektu,  
d) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a plnosť 

oceňovacích podkladov,  
e) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly,  
f) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté,  
g) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru,  
h) kontrolovať vedenie stavebného denníka zhotoviteľom stavby 
i) kontrolovať či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky 

materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a 
požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok (atesty, protokoly),  

j) vykonávať opatrenia k odstráneniu alebo obmedzeniu škôd,  
     k)  kontrolovať postup prác,  .  

m) kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich 
odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov,  

n) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie 
bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo 
samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.  

 

     

 

 2.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za výkon stavebného  

             dozoru  cenu dohodnutú v bode 6.  tejto zmluvy. 

 

 

 

3. SPÔSOB ZABEZPEČENIA PREDMETU  PLNENIA 
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       3.1  Stavebný dozor bude dodávateľ vykonávať formou občas-           

            neho stavebného dozoru, podľa situácie na stavbe a podľa                          

požiadaviek objednávateľa. 

 

      3.2  Oprávnenie dodávateľa služby na výkon stav. dozoru je súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

4. SPOSOB  VÝKONU  STAVEBNÉHO DOZORU 

 

4.1.  Pri vykonávaní stavebného dozoru bude dodávateľ služby do- 

       držiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania 

          tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi  

          podľa PD, zápismi a dohodami zmluvných strán. 

 

 

 

 

5. ČAS  PLNENIA 

 

5.1. Stavebný dozor bude dodávateľ vykonávať počas realizácie 

stavby.  

15 dní pred skutočným započatím prác výzve objednávateľ 

dodávateľa  služby k záhájeniu činnosti s upresnením dátumu.  

 

 

 

 

6. CENA  PLNENIA,  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

5.2. Cena za zabezpečenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu  3      

tejto zmluvy je v súlade so súťažnou ponukou dodávateľa a    

      predstavuje 

                                          9.940,00  € bez DPH 

                                          1.988,00  €        DPH 

              spolu:                  11.928,0  €    s  DPH 

 

    6.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra,  

           vystavená dodávateľom služby percentuálnym podielom   
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 z dohodnutej čiastky podľa percentuálnej hodnoty skutočne vykonaných 

prác a   dodávok na stavbe, z celkovej hodnoty diela ( stavby). Faktúra je 

splatná do 90 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi. 

                    

 

 

7.  OSTATNE  USTANOVENIA 

 

7.1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami 

           podpísanými štatutárnými zástupcami zmluvných strán a nie je možné  

            ju jednostranne vypovedať. 

   7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom  podpisu oboch strán.      

   7.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých 

           obstarávateľ obdrží dve vyhotovenia, a dodávateľ služby jedno         

          vyhotovenie. 

 

 

 

     

 

 

V Ľubotíne,           dňa 10.02.2012                                                     

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

                                                                                             objednávateľ                                               

                                                                            

 

 

                                                                                                        

 

V Stropkove,        dňa  10.02.2012                            .................................. 

                                                                                        dodávateľ služby 

                                                                                                                                                                                           


