
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČiNNOSTI č. 1
uzatvorená podľa §591 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Vykonávateľ kontroly:
Meno: Stanislav Kováč
Sídlo: Kadlubská 11 04001 Košic
IČO:71 08288726
Bankové spojenie: Poštová banka 10202693/6500

lďalej len kontrolórI

Objednávateľ:
Názov :Obec Čaňa
Sídlo: Osloboditeľov 22 044 14 Čaňa
IČO: 00324060
Bankové spojenie:OTP a.s.Košice 878 2695200

lďalej len objednávateľl

ktorí ako účastníci tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 591 a násl, zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný
zákonník, v znení neskorších predpisov, uzatvárajú zmluvu o kontrolnej činnosti za tohto obsahu
a nasledovných podmienok:

Článok t.
Predmet zmluvy

1.1 Pozícia:
1.2 Kontrolór sa toto zmluvou zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná všetky

činnosti potrebné pre zistenie stavu a prehodnotenie projektovej dokumentácie na stavebné práce
k projektu - Regenerácia sídiel s Rómskym osídlením v obci Čaňa, v zmysle technického
projektu dodaného investorom, overí súlad prác a výkonov podľa slovenských právnych predpisov
a predpisov platných v Európskej únii (ďalej len "EÚ"). Kontrolór sa zároveň zaväzuje, že bude
zodpovedný za posúdenie všetkých otázok týkajúcich sa stavebnej a technologickej časti nových
a existujúcich častí projektu, ďalej preskúma a prehodnotí výkresovú časť projektu dodanú
víťazom tendra pre stavebné práce (ďalej len "zhotoviteľ" alebo "dodávateľ stavebných prác").
Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za riadne a včasné vykonanie kontrolnej činnosti
v súlade s touto zmluvou zaplatí kontrolórovi dohodnutú odplatu.

1.3 Hlavným predmetom kontrolnej činnosti je najma výkon funkcie stavebného dozoru a všetkých
prác s nimi spojených v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Kontrolór je povinný
vykonávať kontrolnú činnosť súvisiacu v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, a to
najma:
1.3.1

1.3.2

Podrobne sa zoznámiť so súťažnými podkladmi, ponukou zhotoviteľa stavebných prác
ako aj so zmluvou zhotoviteľa s objednávateľom, projektovou dokumentáciou ako aj
s pravidlami, nariadeniami vo vzťahu k realizácii stavebných prác;
Kontrolovať a odsúhlasiť realizačnú dokumentáciu objednávateľa pred odovzdaním
zhotoviteľovi,
V prípade potreby pomáhať objednávateľovi ako aj zhotoviteľovi pri obstarávaní
potrebných povolení a súhlasov pred zahájením výstavby;
Spolupracovať pri vyhotovení úvodnej správy pre objednávateľa. Správa bude obsahovať
zistenia a odporúčania pre objednávateľa ohľadne kvality a prípadných nedostatkov
realizačnej dokumentácie, výkazu výmer a ponuky zhotoviteľa.
Kontrolovať projektovú dokumentáciu objednávateľa a harmonogramu prác zhotoviteľa,
vrátane pracovníkov, zariadení a zdrojov zhotoviteľa

1.3.3

1.3.4

1.3.5
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1.3.6

1.3.7
1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11
1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18
1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

Poskytovať spolupôsobenie objednávateľovi pri obstarávaní potrebných povolení
a súhlasov
Monitorovať vecný a časový harmonogram zhotoviteľa
Zúčastňovať sa a podávať informácie a vysvetlenia na pravidelných týždenných
výrobných výboroch so Zhotoviteľom za účelom kontroly postupu prác; pripravovať zápisy
zo stretnutí
Zúčastňovať sa a podávať informácie a vysvetlenia na pravidelných mesačných
kontrolných dňoch so Zhotoviteľom za účelom kontroly postupu prác
Spolupracovať pri príprave mesačných správa štvrťročných hlásení o postupe prác.
Správy budú obsahovať najma tieto údaje: popis prác vykonaných zhotoviteľom počas
uplynulého mesiaca, zoznam zmien nariadených stavebným dozorom, porovnanie
vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa, odhad výkonov
a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac, záznamy z výrobných výborov, výkaz
odpracovaných dní stavebného dozoru
Odsúhlasovať prípadné zmeny realizačnej dokumentácie,
Odovzdávať stavenisko v mene objednávatel'a zhotoviteľovi vrátane odovzdávania
pevných bodov PBPP;
Vykonávať pravidelné obhliadky staveniska s cieľom zisťovania dodržiavania predpísanej
technológie výstavby, kvality hotových prác a použitých materiálov v súlade so zmluvou
zhotoviteľa;
Premerať vykonané práce a stanoviť cenu vyhotovených prác v súlade so zmluvou
zhotoviteľa a vydávať priebežné platobné potvrdenia v súlade s požiadavkami
objednávateľa;
Skontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvale
zabudovaných do diela ako aj hotových prác zo strany zhotoviteľa;
Zúčastňovať sa všetkých skúšok na stavenisku a v prípade potreby aj továrenských
skúšok strojov a zariadení;
Kontrolovať a odporúčať vhodnosť a pravdivosť skúšobných certifikátov, za ktoré
Zhotoviteľ prác zodpovedá v rámci svojej zmluvy o dielo na stavebné práce;
Poskytovať poradenstvo objednávateľovi s ohľadom na možné zníženie nákladov stavby;
Jednať so zhotoviteľom a vyhotovovať písomné odporúčania pre objednávateľa ohľadne
sadzieb a cien nepredvídaných prác;
Verifikovať výkresy skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, ďalej zasielať
objednávateľovi všetky správy, záznamy a certifikáty atď. pripravené alebo dodané
Zhotoviteľom;
Vykonať záverečnú kontrolu prác pred vydaním protokolu o vyhotovení diela (spoločne
s projektovým manažérom objednávateľa) a pripraviť preberacie protokoly, zoznam závad
a iných dokumentov v súlade so zmluvnými podmienkami;
Poskytovať poradenstvo v prípade sťažností tretích strán počas prác a usilovať sa
o zníženie počtu sťažností;
Zúčastňovať sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

1.4 Po ukončení stavebných prác a počas skúšobnej prevádzky bude kontrolór periodicky
navštevovať hotové dielo a asistovať objednávateľovi pri administratívnych úkonoch spojených
so zmluvou o dielo na Práce. Služby budú pozostávať najmä z nasledovných činností:
1.4.1 Navštevovať stavbu podľa potreby
1.4.2 Byť prítomný pri odstraňovaní závad počas skúšobnej prevádzky;
1.4.3 Vydať protokol o vyhotovení diela a overiť záverečnú správu zhotoviteľa;
1.4.4 Pripraviť a vydať záverečné platobné potvrdenie;
1.4.5 Zúčastniť sa pri rozhodovaní sporov v súlade so zmluvnými podmienkami;
1.4.6 Odporučiť vrátenie akejkoľvek zábezpeky a zadržaných platieb Zhotoviteľovi.

Článok II.
Miesto vykonania činnosti

2.1 Miestom vykonania činnosti podľa tejto zmluvy je :Obec Čaňa
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Článok III.
Práva a povinnosti objednávateľa a kontrolóra

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať všetky potrebné podklady a informácie potrebné k zaisteniu
činnosti kontrolóra. Potrebnými podkladmi pre kontrolóra sú kompletná technická projektová
dokumentácia (výkazy výmery, rozpočty, technologické a situačné schémy) a informácie týkajúce
sa predmetu zmluvy, o ktoré kontrolór písomne požiada objednávateľa.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú informáciu do 5 pracovných dní od písomného
požiadania kontrolóra. V prípade, že nebude možné zabezpečiť požadovanú informáciu pre
kontrolóra, objednávateľ písomne oboznámi kontrolóra o tejto skutočnosti.

3.3 Kontrolór sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť riadne a s odbornou starostlivosťou a je povinný
dodržiavať najvyššiu etickú úroveň vykonávanej činnosti.

3.4 Kontrolór sa zaväzuje, že žiadny dokument týkajúci sa predmetu tejto zmluvy neposkytne tretím
osobám bez súhlasu objednávateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nepoužije fotografie, alebo iné údaje
týkajúce sa projektu za účelom prezentácie svojho vlastného podnikania bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa.

3.5 Kontrolór zodpovedá za realizáciu predmetu tejto zmluvy vymedzenom v článku l. a za
vykonávanie všetkých činností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky, pričom je povinný kontrolnú činnosť vykonávať odborne
a nestranne.

3.6 Kontrolór sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie
pri uskutočnení plnenia predmetu tejto zmluvy alebo v súvislosti s ním, udržiavať všetky
informácie zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím
osobám, s výnimkou spolupracujúcich osôb, pričom zodpovedá za škody spôsobené porušením
tejto povinnosti.

3.7 Kontrolór nie je oprávnený a nemá právomoc a kompetenciu vstupovať do jednania a rokovaní
so zhotoviteľmi stavebných prác a projektových organizácií a právnymi úkonmi meniť a doplňať
parametre projektu a prác.

3.8 Kontrolór sa zaväzuje na výkon kontrolnej činnosti nadrámec a mimo rozsahu dohodnutého
v tejto zmluve v prípade odôvodnených požiadaviek zo strany zhotoviteľa, pričom náklady s tým
spojené znáša zhotoviteľ.

Článok IV.
Čas plnenia

4.1 Kontrolór sa zaväzuje, že činnosti uvedené v čl. I tejto zmluvy bude vykonávať v období odo dňa
podpísania zmluvy do ukončenia projektu plánovaného na 24 mesiacov v súlade s touto zmluvou
podľa pokynov objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia plnenia
zmluvy, ktorý uvedie v dodatku k tejto zmluve.

4.2 Kontrolór sa zaväzuje, že počas pracovných dní v období stanovenom v čl. IV bode 4.1 bude
realizovať predmet zmluvy, na ktorý sa zaviazal a má nárok na finančnú odmenu stanovenú v čl.
V bode 5.2. tejto zmluvy, za dodržania zmluvných podmienok.

4.3 Kontrolór sa zaväzuje, že práce dojednané v čl. I bodu 1.1 tejto zmluvy vykoná najneskôr do
ukončenia stavebných prác zavŕšením ich úspešnou kolaudáciou. V prípade ak termín kolaudácie
alebo termín uvedený v čl .IV v bode 4.1 sa predlži alebo oddiali, obidve zmluvné strany sa
dohodli, že sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve. V tomto dodatku bude uvedený nový termín
ukončenia predmetu zmluvy a zároveň aj platobné podmienky súvisiace s predlženlrn plnenia
predmetu tejto zmluvy.

4.4 Kontrolór nezodpovedá za nedodržanie termínu spôsobené zhotoviteľom, alebo neprimeraným
postupom dotknutých orgánov štátnej správy.

Článok V.
Stanovenie odplaty

5.1 Odplata za vykonanie kontrolnej činnosti podl'a tejto zmluvy v rozsahu a obsahu uvedeného v čl. I
je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona Č. 526/1990 Zb. o cenách
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5.2 Odplata predstavuje sumu 2679 EUR bez DPH slovom: _Dvetisísšestosedemdesiatdevad EUR
bez DPH. Práce spojené s výkonom kontrolnej činnosti nad rámec tejto zmluvy sú zahrnuté
v dohodnutej odmene. V priebehu plnenia zmluvy bude kontrolór činnosti uvedené v čl. I tejto
zmluvy vykonávať 24 mesiacov.
Trvanie predmetu zmluvy až do odovzdania a schválenia záverečnej správy je plánované na
24 mesiacov. Objednávateľ a kontrolór sa dohodli, že v dohodnutej odmene sú zahrnuté aj
cestovné náklady kontrolóra na stavbu súvisiace s dopravou kontrolóra pri plnení realizovania
predmetu tejto zmluvy, náklady kontrolóra za pohonné hmoty, amortizácia osobného automobilu,
cestná daň, diéty, ubytovanie a používanie mobilného telefónu pri plnení realizovania predmetu
tejto zmluvy.

5.3 Kontrolór je povinný viesť osobný výkaz odpracovaných dní v kalendárnom mesiaci, ktorý musí
byť odsúhlasený objednávateľom.

5.4 Kontrolór sa zaväzuje, že pred vystavením faktúry za odpracovaný mesiac poskytne svoj výkaz
odpracovaných dní na schválenie objednávateľovi. Odsúhlasený výkaz odpracovaných dní tvorí
neoddeliteľnú prílohu vystavenej faktúry.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Kontrolór bude fakturovať odplatu mesačne podľa počtu odpracovaných dní v danom
kalendárnom mesiaci.

6.2 Objednávateľ uhradí kontrolórovi faktúru do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
6.3 Každá faktúra kontrolóra musí obsahovať:

i. identifikačné údaje kontrolóra, vrátane IČO
ii. identifikačné údaje objednávateľa, vrátane IČO
iii. bankové spojenie kontrolóra
iv. dátum vystavenia
v. dátum zdaniteľného plnenia
vi. dátum splatnosti
vii. sumu bez DPH
viii. sumu DPH
ix. sumu celkom
x. prílohu Odsúhlasený výkaz odpracovaných dní

6.4 Faktúru odovzdá kontrolór objednávateľovi osobne alebo zašle doporučene zásielkou na adresu
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

6.5 V prípade že faktúra neobsahuje všetky náležitosti uvedení v bode 6.3. má objednávateľ právo ju
vrátiť, pričom v tomto prípade plynie nová lehota splatnosti po doručení opravenej alebo doplnenej
faktúry.

Článok VI/.
Spolupôsobenie objednávatel'a a zhotovitel'a

7.1 Objednávateľ zabezpečí kontrolórovi prístup do riešených priestorov v čase podľa
požiadaviek kontrolóra.

7.2 Objednávateľ bude písomne kontrolóra informovať o zmenách technických podmienok,
dodávateľských podmienok a ostatných skutočnostiach, ktoré majú dopad na stavbu.

7.3 Kontrolór sa zaväzuje priebežne informovať objednávateľa o svojej kontrolnej činnosti, o realizácii
diela a bude písomne poskytovať všetky údaje, ktoré budú mať vplyv na časový harmonogram
a cenu stavebného diela a to aspoň raz mesačne avšak vždy na požiadanie objednávateľa.
V zmysle ustanovenia § 591 je kontrolór povinný vydať objednávateľovi v písomnej forme
výsledky jeho kontrolnej činnosti v nimi stanovenom termíne a nimi predpísanej forme.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty
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8.1 V prípade ak kontrolór nedodrží termín ukončenia prác, môže objednávateľ uplatniť voči
kontrolórovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny diela za každý i začatý mesiac omeškania
z ceny diela.

8.2 V prípade ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, môže kontrolór uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý i začatý mesiac omeškania.

Článok IX.
Platnosť a účinnosť zmluvy

9.1 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
9.2 V súlade s ustanovením § 598 Obchodného zákonníka v prípade porušenia zmluvnej povinnosti

má objednávateľ aj kontrolór právo od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenia zmluvných
povinností budú zmluvné strany považovať povinnosti uvedené v bode 8.1 a 8.3 tejto zmluvy.

9.3 V prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa, bude kontrolór fakturovať
práce rozpracované ku dňu zrušenia zmluvy v zmysle tejto zmluvy vrátane ostatných
vynaložených nákladov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky uskutočnenia predmetu
tejto zmluvy.

10.2 Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékol'vek spory alebo
nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou
zmluvných strán.

10.3 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré
zachová kontext a účel daného ustanovenia.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, po dva pre objednávateľa a jeden pre kontrolóra. Platnosť
a účinnosť tejto zmluvy je však podmienená úspešným výberovým konaním pre stavebné práce
na daný projekt.

10.5 Túto zmluvu možno meniť a doplňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov,
podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

10.6 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, spravujú sa právne vzťahy z nej vzniknuté
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.7 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich prípadných
právnych nástupcov. Práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z tejto zmluvy nie je
možné postúpiť na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

10.8Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu dôkladne prečítali, súhlasia s jej obsahom, že táto
zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že zmluva bola uzatvorená nie v tiesni a nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb
oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Košiciach dňa rfe/· -:'/.f!o/p(
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