
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v 
Čadci - stavebný dozor 

 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov:    Mesto Čadca 
Sídlo:     Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 
Štatutárny zástupca:   Ing. Milan Gura, primátor 
IČO:     00313971 
DIČ:     2020552974 
 
Kontaktná osoba pre VO:  Ing. Beáta Topoľská 
Telefón:    0903 373 414 
E-mail:    enixasro@gmail.com 
  

3. Opis predmetu zákazky  
Opis a rozsah zákazky  je špecifikovaný v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky.  
 
Klasifikácia - CPV kód: 71315300-2 
 
Rozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje, uchádzač predloží 
ponuku na celý predmet zákazky. 

 
4. Projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci“ 

je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy mestského úradu. 
Miestom realizácie projektu je mesto Čadca, ulica Námestie Slobody, č. 30. V dôsledku 
realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych 
požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 3848,28 m2. Predmetom zákazky sú 
práce stavebného dozora pri realizácii hlavnej aktivity – stavebných prác – tohto 
projektu. 
Predpokladaná hodnota stavebných prác pred procesom verejného obstarávania bola 
určená vo výške 627 389,39 EUR bez DPH. 
 

5. Termín plnenia:  
Predpokladaná doba realizácie je 9 mesiacov, 
alebo počas celej doby realizácie stavebných prác po právoplatné ukončenie 
rekonštrukcie stavebného objektu Mestského domu v Čadci.  
 

6. Komunikácia 
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 
písomne, elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne 
alebo ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy. 
 

7. Podmienky účasti 
a) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia 
uchádzačov: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; uchádzač  
preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení poskytovať 
službu vo vzťahu k predmetu zákazky. 
 
b) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti uchádzačov podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní; 
uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní 



a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 
Minimálny stanovený štandard pre túto podmienku účasti: uchádzač predloží údaje 
o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii, pričom 
požadovanýjm minimálnym štandardom je prax v oblasti služieb stavebného dozoru 
pre pozemné stavby je 3 roky pred vyhlásením výzvy na predkladanie ponúk.  
 

8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so 
zákonom o verejnom obstarávaní.  
 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet 
obstarávania v EUR s DPH. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 
je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas 
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za 
poskytnutie predmetu zákazky. 
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží 
ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky. 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 

17 483,33 EUR bez DPH 
 

11. Lehota viazanosti ponúk 
Do 31.12.2016 
 

12. Obsah ponuky: 
- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných 

a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky, 
- doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa bodu 7. a) a b) tejto výzvy (t.z. 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) a  § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), 
- návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 
- uchádzačom doplnená a štatutárnym zástupcom podpísaná mandátna zmluva podľa 

prílohy č. 3 tejto výzvy. 
 

Doklady predložené v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu 
preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu.  
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom 
do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

 
13. Predkladanie ponúk 

Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálne a označením: 
„STAVEBNÝ DOZOR – ponuka – NEOTVÁRAŤ“ 



 
Miesto doručenia ponuky: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 
 
Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 8.11.2016 do 10:00 hod. 
 

14. Vyhodnotenie ponúk 
Dňa 8.11.2016 o 12:00 hod., Enixa, s.r.o. 
 

15. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú 
upravené v zmluve o dielo, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve. 

 
 
S pozdravom 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
              Ing. Beáta Topoľská 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
 
 
 
 
 
 
 
V Čadci dňa 28.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy výzvy: 
1. Špecifikácia predmetu zákazky 
2. Návrh na plnenie kritéria 
3. Mandátna zmluva 
- CD 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Predmet plnenia: 
 
 -   výkon technického dozoru objednávateľa (ďalej len „stavebný dozor“) na stavbe v rámci 

projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci.“ 
-    stavebný dozor (dohľad) nad dodržiavaním architektonickej, technickej a celkovej 

koncepcie stavby podľa rozsahu projektovej dokumentácie, abezpečenie dohľadu nad 
dodržiavaním architektonickej a celkovej koncepcie rekonštrukcie objektu (stavebný dozor) 
až po právoplatné ukončenie rekonštrukcie. 

 
Popis požadovaných činností stavebného dozoru: 
 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu do stavebného 
denníka resp. vyhotovenie samostatného písomného záznamu,  

- kontrola dodržania podmienok uvedených v stavebnom povolení,  
- dozor nad dodržiavaním postupov realizácie stavby podľa schválenej projektovej 

dokumentácie,  
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba  

realizuje a evidencie dokumentácie dokončených častí stavby,  
- kontrola spracovania dokumentácie skutočného prevedenia, kontrola čerpania  
- nákladov,  
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich 

súlad s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo,  
- spolupráca autorom/autormi realizačnej projektovej dokumentácie zabezpečujúcich 

autorský dozor pri  zaisťovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektantom, 
spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri realizácii alebo navrhovaní opatrení na 
odstránenie prípadných nezrovnalostí projektu,  

- koordinácia predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich 
výsledkov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a 
pod.),  

- kontrola vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami 
uvedenými v príslušných zmluvách, námety smerujúce k efektívnemu hospodáreniu 
budúcej prevádzky dokončenej stavby,  

- návrhy na uplatnenie zmluvných pokút, hlásenie archeologických nálezov, spolupráca 
so zamestnancami zhotoviteľov pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie 
škôd, ochrany zdravia a pri ohrození stavby živelnými udalosťami,  

- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a ustanovení zmluvy o dielo a 
upozornenie zhotoviteľa na riziko nedodržania termínov, vrátane prípravy podkladov 
pre uplatnenie majetkových sankcií,  

- príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, príprava podkladov pre 
odovzdávacie a preberacie konanie stavby alebo jej časti a účasť na jednaní o 
odovzdaní a prevzatí diela,  

- účasť na komplexných skúškach diela, kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov 
zistených pri prevzatí a v reklamáciách v dohodnutých termínoch,  

- účasť na kolaudačnom konaní a plnenie požiadaviek z kolaudačného konania, kontrola 
vypratania staveniska zhotoviteľom,  

- kontrola súladu jednotlivých fakturovaných položiek s vykonanými prácami a 
rozpočtom podľa zmluvy o dielo, 

- iné podľa platnej legislatívy, povinností stavebníka v kompetencii stavebného dozoru. 
 
Technické vlastnosti stavebného objektu/charakteristika 
 
Budova Mestského domu, bola skolaudovaná v roku 1932. Nosná konštrukcia je murovaná z 
tehál. Celková podlahová plocha verejnej budovy je 3848,28 m2 z toho podlahová plocha 



využívaná na hospodársku činnosť je 531 m2, čo predstavuje 13,80 % (Spolok sv. Vojtecha, 
Banka, Cukráreň, Kvetinárstvo). Obostavaný objem vykurovaných podlaží je 14543,60 m3. 
Obvodový plášť budovy je z keramickej pálenej tehly, vápennej omietky a omietky brizolitovej. 
Bezbariérový prístup do budovy je vybudovaný s priamym vstupom do spoločnej úradovne 
MsÚ. 
V administratívnej budove Mestského domu v Čadci sa využívajú nasledovné energetické 
nosiče: Zemný plyn – sa využíva ako zdroj tepla pre vykurovanie; Elektrická energia – 
predstavuje primárny zdroj energie pre osvetlenie a prevádzku administratívnych a 
technických zariadení, ale taktiež je využitá aj na ohrev teplej vody. 
 
Projektová dokumentácia, aj stavebné povolenie rieši dve etapy realizácie rekonštrukcie 
Mestského domu. Predmetom predkladaného projektu je len prvá etapa zameraná na: 
 

• zateplenie podparapetného priestoru pod oknami v administratívnej časti, 
• zaizolovanie stropu nad kancelárskymi priestormi spolu s výmenou strešnej krytiny, 
• odkopanie mestského úradu, zrealizovanie novej hydroizolácie, zateplenie suterénu a 
soklovej časti, 
• zaizolovanie stropu podpivničenia, 
• výmena osvetlenia za led osvetlenia, 
• výmena vykurovacích telies, termostabilizácia, 
• zaizolovanie obvodovej steny z interiérovej a exteriérovej strany, 
• čiastočná výmena okien. 

 
Stavebné úpravy budú realizované na jednom stavebnom objekte (Mestský dom v Čadci) so 
súpisným číslom 30. Jestvujúci objekt je trojpodlažný, podpivničený, s nevyužitým podkrovným 
priestorom, zastrešený kombináciou sedlových a pultových striech. 

 
Stavba s názvom "MESTSKÝ DOM, NÁMESTIE SLOBODY 30 – STAVEBNÉ UPRAVY” je v 
stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie členená na nasledovné stavebné 
objekty, ktoré sú predmetom realizácie predkladného projektu: 
SO 01 Stavebné úpravy 
 
Opis realizovaných stavebných prác: 

• zateplenie podparapetného priestoru pod oknami v administratívnej časti: v súčasnosti 
sa pod parapetným priestorom nachádza liatinové vykurovacie teleso, ktoré bude 
nahradené rozmerovo menším. Vzniknutý prázdny priestor bude vyplnený murivom 
Multipor hr. 200 mm a dodatočne sa tak zateplí tepelný most fasády, 

• zaizolovanie stropu nad kancelárskymi priestormi spolu s výmenou strešnej krytiny: 
podkrovný priestor je v objekte nevykurovaný a stropná doska nie je ani zateplená, z 
toho dôvodu je navrhnuté zatepliť jestvujúcu stropnú konštrukciu minerálnou vatou 
hr.150 mm. 

• Z dôvodu, že súčasná plechová krytina zateká a objavuje sa korózia a iné poškodenia 
je nevyhnutná jej výmena za novú falcovanú krytinu. 

• Časť strešnej roviny je tvorená plochou strechou, tá bude nanovo zaizolovaná 
vzhľadom na nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie a odstránenie tepelného mosta, 

• odkopanie mestského úradu, nová hydroizolácia, zateplenie suterénu a soklovej časti: 
objekt mestského úradu je nutné obkopať a zrealizovať novú hydroizoláciu s následnou 
jej ochranou pomocou XPS hr.50mm a odvedenia spodných vôd pomocou vsakov a 
trativodu, 

• z dôvodu zatekania do pivničných priestorov, ich znehodnocovaniu a vzlínavej vlhkosti, 
• zaizolovanie stropu podpivničenia: v súčasnosti je 1.P.P. vykurované a užívané len 

čiastočne z toho dôvodu je nutné zatepliť strop minerálnou vatou hr.100 mm, 
• výmena osvetlenia za led osvetlenie: výmena už morálne a technologicky zastaraných 

svietidiel za moderné s nižšou spotrebou el. energie, 



• výmena vykurovacích telies, termostabilizácia: pri výmene vykurovacích telies sa 
umiestnia na každé vykurovacie teleso z dôvodu regulácie teploty a zabráneniu 
prehrievania priestorov na slnečnej strane objektu, 

• zaizolovanie obvodovej steny z interiérovej a exteriérovej strany: objekt sa čiastočne 
zateplí z exteriérovej časti pomocou EPS hr.100 mm,  

• na častiach západnej fasády nad vstupom, kde sa nachádzajú architektonické prvky sa 
pre ponechanie vizuálu objekt zateplí z interiérovej strany pomocou minerálnej vaty s 
hr.100 mm, 

• čiastočná výmena okien: na objekte sa vymenia všetky okenné otvory za kvalitatívne 
lepšie s izolačným trojsklom, tieto okná sa nachádzajú na obvodových fasádach. Okná 
nachádzajúce sa vo vnútornom átriu zostanú ponechané. 

 
Kompletná PD je k dipozícii na webovej stránke mesta: 
http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/verejne-obstaravanie.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2  Návrh na plnenie kritéria 
 
 
Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci - 

stavebný dozor 
 
 
Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo alebo miesto podnikania: 
Kontaktné údaje (tel, e-mail):  
 
 
A. 

Popis Množstvo Celková cena v 
EUR bez DPH 

DPH v 
EUR  

Celková cena v 
EUR s DPH 

Zníženie energetickej 
náročnosti budovy 
Mestského domu v 
Čadci - stavebný dozor 

1 súbor       

 
 
platca DPH – neplatca DPH* 
* nehodiace sa prečiarknite 
 
V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu ako celkovú a konečnú. 
 
 
Vypracoval: 
 
Dňa: 

 
 
 
 

štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, príp. pečiatka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.3  Zmluva 
 
 

MANDÁTNA ZMLUVA   
č. ................. 

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
 

 
Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

  
1.   Mandatár:   

 IČO: 
 DIČ:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
           Oprávnená osoba vo veciach zmluvných a technických:                                            

        
 

2.   Mandant:     Mesto Čadca 
    Námestie slobody 30, 022 01 Čadca                      

          IČO:    00313971 
 DIČ:    2020552974 
 Štatutárny zástupca:   Ing. Milan Gura, primátor 
 
 
 

Článok 2. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Mandatár prehlasuje, že je oprávnený na vedenie uskutočňovania stavieb a vybrané 

činnosti vo výstavbe v zmysle § 46 b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „stavebný zákon“). 

2. Mandant realizuje stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v 
Čadci“, ktorá sa  nachádza v katastrálnom území Čadca, a je v zmysle projektovej 
dokumentácie. Kompletná PD je k dipozícii na webovej stránke mesta: 
http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/verejne-obstaravanie.html (ďalej  len 
„stavba“). 

3. Za účelom dosiahnutia efektivity mandanta (stavebníka)  pri plnení svojich povinností 
a záväzkov vyplývajúcich z realizácie stavby spočívajúcich v zabezpečení výkonu 
technického dozoru stavby (stavebného dozoru), sa zmluvné strany dohodli na znení 
tejto zmluvy, pričom svoje práva a povinnosti upravujú prostredníctvom tejto zmluvy. 

 
  
 

Článok 3. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených pre 

mandanta, na jeho účet a jeho menom zariadi a vykoná výkon technického dozoru 
objednávateľa (ďalej len „stavebný dozor“) na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Mestského domu v Čadci.“  



2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dojednaných činností zaplatí 
mandatárovi dohodnutú odplatu spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve. 

 
 

Článok 4. 
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
      1. Stavebný dozor bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie stavby      

           Kompletná PD je k dipozícii na webovej stránke mesta: 
http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/verejne-obstaravanie.html (ďalej  len 
„stavba“). Činnosti budú vykonané v súlade s platnými predpismi a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, príp. jej dodatkoch. Predmetom plnenia je výkon 
technického dozoru objednávateľa (ďalej len „stavebný dozor“), stavebný dozor (dohľad) 
nad dodržiavaním architektonickej, technickej a celkovej koncepcie stavby podľa 
rozsahu projektovej dokumentácie, zabezpečenie dohľadu nad dodržiavaním 
architektonickej a celkovej koncepcie rekonštrukcie objektu (stavebný dozor) až po 
právoplatné ukončenie rekonštrukcie. 

2. Mandatár sa zaväzuje, že prípadné naviac práce a dodávky požadované mandantom  
    nad rámec dohodnutý touto zmluvou, na základe ktorých bol stanovený rozsah    
    predmetu plnenia tejto zmluvy a prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii diela,    
 zrealizuje pre mandanta po vzájomnej dohode na základe vecného a cenového dodatku 

k tejto zmluve. Platnosť dodatku nastane dňom jeho podpisu oboma   
     zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

    3. Mandatár zabezpečí výkon dojednaných činností na vlastný náklad a nebezpečenstvo  
        pri rešpektovaní všetkých zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej   
        republiky alebo tých, ktoré zmluvné strany dohodli v projekte stavby. 
    4. Mandatár bude stavebný dozor zabezpečovať fyzicky sám, prípadne inou odbornou  
         osobou, ktorú určí mandatár na základe splnomocnenia. 
    5. Výkon činnosti stavebného dozoru bude zachytený v stavebnom denníku, ktorý bude    
        na stavbe a bude vedený zhotoviteľom stavby. 
    6. Predmet tejto zmluvy je splnený vzájomným odsúhlasením výkonov mandatára zo  
        strany mandanta. 

 
 

Článok 5. 
ČAS PLNENIA 

 
1. Mandatár sa zaväzuje, že stavebný dozor bude zabezpečovať počas celej doby 

realizácie stavebných prác po právoplatné ukončenie rekonštrukcie stavebného objektu. 
Predpokladané trvanie: 9 mesiacov. 

2. Výkon stavebného dozoru bude realizovaný ako občasný, minimálne však 2-krát za   
kalendárny týždeň.  

3. Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. 

 
 
 

Článok 6. 
SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnenie 
podkladov - stavebné povolenie, projekt stavby, rozpočet stavby, výkaz výmer  a tých, 
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne mandatárovi najneskôr do 5 pracovných dní do jeho vyžiadania. 



2. Mandatár prerokuje a odsúhlasí prípadné zmeny s mandantom a to do 5 dní odo dňa 
vznesenia požiadavky mandantom.  
 

 
Článok 7. 

CENA PREDMETU PLNENIA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.. Dohodnutá cena za predmet diela podľa čl. 3 tejto 
zmluvy je  ....................... EUR. Mandatár je/nie je platcom DPH.  

2. Cena diela je stanovená ako cena konečná, platí a kryje kvalitatívne, dodacie a 
platobné podmienky podľa tejto zmluvy.  

3. Dohodnutú cenu zaplatí mandant mandatárovi v šiestich čiastkach po ................ EUR, 
na základe mesačne vystavených faktúr. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového 
dokladu.  

4. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane mandanta, bude 
mandatár činnosti zabezpečené ku dňu odstúpenia od zmluvy fakturovať mandantovi 
podľa skutočne vykonaných a zariadených činností.  

5. Lehota splatnosti mandatárom vystavenej faktúry je stanovená na 14 dní odo dňa jej 
doručenia mandantovi poštou, alebo osobne. Faktúra  bude uhradená bankovým 
prevodom na účet mandatára. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neplnenia môžu byť uplatnené nasledovné 
zmluvné pokuty: 
a) 0,05 % za každý deň omeškania mandanta s úhradou faktúry, ako úrok 

z omeškania, 
b) 0,05 % za každý deň omeškania z hodnoty oneskorene vykonaného úkonu 

a činnosti, ktoré mal mandatár vykonať v prospech mandanta. 
 

 
Článok 8. 

PLNÁ MOC 
 
1. Mandant, inak investor, resp. objednávateľ – vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto 

mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. 3 
tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v konaní 
s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami. 

2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca investora, 
resp. objednávateľa a konať bude v mene a na účet mandanta. Vystupovanie 
mandatára za mandanta bude nasledovné: 
Mesto Čadca zastúpené mandatárom ............................,adresa: ................................ 
(je potrebná i samostatne vystavená plná moc). 
Úkony mandatára takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu. 

3. Toto splnomocnenie končí uplynutím času plnenia podľa čl. 5 tejto zmluvy. 
 

 
      Článok 9 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 

      1.  Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú 
zabezpečené podľa tejto zmluvy.  

      2.  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

      3. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do jedného 
roka odo dňa jej splnenia. Reklamáciu je povinný vykonať bezodkladne, písomne, do rúk 
zástupcu mandatára. 



      4. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatneného 
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je 
vylúčená. 

 
 
 

Článok 10. 
ZMENA ZÁVAZKU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
1. Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, keby sa po uzavretí 

zmluvy zmenili východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenia tejto zmluvy alebo 
vzniknú nové požiadavky na mandatára. 

2. Všetky zmeny, ktoré ovplyvnia ustanovenia a podmienky v tejto zmluve budú riešené 
dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť ich podpisom.    

3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany záväzne písomne vyjadria 
v lehote do 5 dní od doručenia dodatku druhej strane.  

4. Mandant je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatným 
spôsobom porušená, najmä ak: 
a)  mandatár preruší bez oprávneného dôvodu činnosť stavebného dozoru alebo sa 

činnosť stavebného dozoru nezaháji ani po písomnej výzve a stanovení dodatočnej 
lehoty mandantom,  

b)  výkon činností mandatára nezodpovedá požiadavkám podľa tejto zmluvy, pričom 
mandant upozornil písomne mandatára o vadách v poskytovaní činností 
stavebného dozoru a ten ich ani v dohodnutom termíne neodstránil, 

c) mandatár neodstráni nedostatky a vady plnenia predmetu tejto zmluvy v primeranej 
lehote poskytnutej mandantom.  

5. Mandatár je oprávnený kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť, ak je preukázané, že  
mandant porušuje platné zákony Slovenskej republiky, všeobecné záväzné predpisy, 
technické normy alebo ak mandant porušuje dobré meno mandatára. 

6. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomným prehlásením voči druhej 
zmluvnej strane.  

 
 
 

Článok 11. 
ZÁVEREČNÉ  A VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na platnosti tejto zmluvy v celom obsahu a v písomnej 

forme.  
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou vo forme 

dodatkov    k tejto zmluve. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany 
zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej 
strane. Strana ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná. 

     3.   Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 
riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

     4.  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
5.   Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

6.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník.  



     7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží dve 
vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie. 

     8. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 
 

V Čadci dňa .....................    V .......................... dňa .................... 

 

 

  

Za  mandanta:                                                          Za mandatára: 
 
 
.................................................................................  ................................................................................. 
Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 


