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Komisionárska zmluva
uzavretá podl'a s 577 a násl' zákonač' 51311991zb.

(obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy: SD-02-11 -2010

t.

zMLuVNÉ STRANY

í.í Komitent: obec Dojč
Dojč 125, 906 02 Dojč

Zastúpený: lng. Katarína Jankovičová, starostka obce
lČo: 00309508
DlČ: 2021063693
tČ opn: neplatca DPH

Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a's.
2601 903001/5600

í.2 Komisionár: 4 PRo s. r. o.
Sídlo: Nám. A. Hlinku 612111, Bratislava 831 06
Zastúpená: lng. Andrej Marcík - konatel'
lČo: 44 124 929
DlČ: 20 22 60 70 26
lČ opH: sK 20 22 60 70 26

Bankové spojenie: TATRABANKA BRAT|SLAVA
26228369521 1100
Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l oddiel: Sro,

vloŽka č.:52270lB

ll.
vÝcnoolsKovÉ PoDKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka komisionára zo dňa 05/2010 predloŽená
v rámci verejného obstarávania a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 20.5'2010 o

tom, Že ponuka bola prijatá'
2.2 Východiskové údaje:

2.2.1Názovstavby: Revitalizáciaverejných priestranstievobce Dojč
2'2'2Miestostavby: Dojč
2.2.3 Stavebník: obec Dojč
2.2'4Termíny stavby: začatie : podl'a termínu stanovenom v 7oD s dodávatel'om stavby

dokončenie a odovzdanie '' 12 mesiacov od termínu začatia

ilt.
PREDMET PLNENIA

3.1 Komisionár sa zavázuje, že v rámci výkonu inŽinierskej činnosti zariadi za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre komitenta na jeho Účet a V mene komisionára činnosti
súvisiace s výkonom stavebného dozoru v tomto rozsahu:
- preštudovať a dÓkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou,
- oboznámiť sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebných povoleniach a v d'alších

povoleniach potrebných pre výstavbu,
- sledovať spÓsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana

zdravia pri práci,



sledovať postup ěinnosti na stavenisku, spósob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa
zaručila poŽiama bezpečnosť,
sledovať či je za@zpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia
na stavenisku a na stavbe,
sledovať či sa stavebné výrobky, stavebné materiály a stavebné konštrukcie riadne ukladajú,
posúdiť vhodnosť pouŽitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,
dbať o to, aby sa stroje, zariadenia a technologické konštrukcie riadne ukladali,
sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať záznamy do stavebného denníka a
usmerňovať stavebníka pri vedení stavebného denníka,
zabezpeéit súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby,
zabezpečit dod žiavan ie všeobecných tech n ických poŽiadaviek na výstavbu,
niesť spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na
uskutočnenie stavby,
prijímať opatrenia na odstránenie závad, ktoré zistil na stavbe,
oznamovať stavebnému úradu všetky závaŽné závady na stavbe, ktoré nebolo moŽné
odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru,
kontrolovať vecnosť, rozsah a kvalitu dodávatel'om realizovaných prác,
kontrolovať čerpanie rozpočtu stavby podpisom súpisov prác predkladaných dodávatel'om
stavby
zhromaŽdiť písomné a grafické prílohy, potrebné ku kolaudácii stavby

IV.
čls plrueun

.í Komisionár sazavázuje vykonať činnosti v rozsahu čl. lll. tejto zmluvy po celú dobu realizácie
tavby s termínom zaÓatia činnosti odovzdaním staveniska dodávatel'ovi stavby v termíne
tanovenom v ZoD na realizáciu stavby a termínom dokončenia činnosti - kolaudáciou stavby
rátane kontroly odstránenia prípadných zistených závad.
)odžanie času plnenia zo strany komisionára je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia
omitenta, dohodnutého v tejto zmluve.

V.
ODPLATA

.1 Komitent zaplati komisionárovi odplatu za činnosti v rozsahu č. ll. tejto zmluvy vo výške
4.300,00 € bez DPH slovom Strnásťtisíctristo eur a nula centov, cena s DPH 19 o/o je
7.o17,0o € slovom Sedemnásťtisícsedemnásť eur a nula centov, pričom DPH 19 o/o je
.717,00 € slovom Dvetisícsedemsto sedemnásť eur a nula centov.
.2 Výška odplaty je v zmysle $ 2 zákona č. 18/'1996 Z.z' dohodnutou cenou.
.3 V prípade, Že bude zastavená alebo prerušená realizácia stavby z dÓvodov, ktoré nebudú na
trane komisionára, má komisionár nárok na úhradu nabehnutých nákladov a alikvotnej čiastky zo
isku.

vt.
sPÓsoB A FoRMA PLATENIA

Ll Komitent zaplatí komisionárovi odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy na základe faktúr
unisionára v týchto etapách:

_ e*apa 25 o/o Ceny - po vykonaní 25o/o stavebných prác podl'a zisťovacieho protokolu
!- efapa 25 o/o ceny - po vykonaní 50% stavebných prác podl'a zisťovacieho protokolu
l- etapa 25 o/o ceny - po vykonani 75o/o stavebných prác podl'a zisťovacieho protokolu
L eilapa 25 o/o cen! - po vydanÍ kolaudačného iozhodnutia a odstránení prípadne zistených závad
ri kolaudačnom konaní

ipolu 100 o/o



6_2 Jefiďire Íaktriry budú obsahovať tieto údaje:

-gradpr-e p*'''rr"ia oprávnenej osoby, adresa, sídlo, lČo, lČ DPH,
_ čbb znluvy"
_ porxoc číslo ta}<túry

- I* oooou',ia, deň splatnosti faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti,

-q|aěeÍrie peňďného ústavu a čÍslo Účtu, na ktoý sa má platiť,

-fdúrolranú ákladnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovÚ fakturovanú sumu,

- Íotrtis rŽ Íd<tr.rrovaných čiastok,
-st#tiediela,
- pedďol a podpis oprávnenej osoby.
65 v prrpade' 

'ze 
tártúra něbude obsahovať náleŽitosti uvedené v tejto zmluve, komitent je

;p"á*á'ý waiit ;u komisionárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty

"óm'outi'" 
nova Éňota splatnosti začne plynÚť doručením opravenejfaktúry komitentovi.

o_+ lerrota sptatnosti faktúr je 90 dní od doručenia'

vt!.
osTATNÉ USTANoVEN|A

7.1 Komisionár sa zavázuje, Že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené

komitentom nesprístupní treíím osobám, okrem výnimky v ustanoveni 7 '5 tejto zmluvy, alebo tieto

informácie nepouŽije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy'

7.2 Komisionár bude'prizabezpeeouaní činností podl'a čl. lll. tejto zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou. Svoju'činnosť bude komisionár uskutočňovať v sÚlade so záujmami komitenta a

podl'a jeho pokynov, zápisov a dohÓd oprávnený-ch- pracovníkov zmluvných strán a v súlade s

vyjadréniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.3 Ak dohody uzavreté podl'a čl.7.2 ma1Úřptyv na predmet alebo termín splnenia závázku, musí

oř iti8astoú te1o doňody 4 spÓsob úpávy odplaty. Takáto dohoda je podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
z.+ rcomisionárvyhlasu je,'Žečinnosti v rozsahu čl. lll. tejto zmluvy budú zabezpečovať pracovníci

oprávnení na vykon čiňnosti stavebného dozoru. Ak komitent o to poŽiada, je komisionár povinný

umoŽniť mu nahliadnuť do Živnostenského oprávnenia'
7.5 Komisionár má právo, činnosti v rozsahu čl. lll. tejto zmluvy zabezpečit'pomocou tretej strany'

na tento účel moie sprístupniť obchodné a tecňnické infofmácie, ktoré mu boli zverené

komitentom, tretej strane, ktorá má vykonať rozsah činností podl'a tejto zmluvy.

7.6 Komisionár a komitent sa dohódti Že stavebný dozor v rozsahu čl. lll. tejto zmluvy pre

komisionára bude vykonávať tretia osoba, - odborne spÓsobilá osoba pre výkon stavebného

dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby, ktorú komisionár určí pred odovzdaním

staveniska.
7.7 v rámci svojho spolupÓsobenia sa komitent zavázuje, Že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na,

vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadováŽení podkladov, doplňujÚcich údajov, upresnení,

vyjadrení a stanovísk, Řtorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Tolo

spoluposooenie pos[ytňe komisionárovi najneskÓr do 7 dní od jeho vyŽiadania. osobitnú lehotu

doialnajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupÓsobenie, ktoré nemÓŽe komitent

zaobďarať vIastnými silam i.

7 '8 Stavebný dozor v Žiadnom prípade nemÓŽe prevziať zodpovednosť za nedodžanie

vseooecnych technických poŽiadaviek na výstavbu v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu

'tJ'y' 
7á vady diela iprojektu pre stavebňé povolenie a realizáciu stavby) zodpovedá zhotovitel]

diela ( projektant), nie stavebný dozor.
7.9 Akékol'vek zmeny v pro;ektovej dokumentácii /týkajúce sa hlavne statiky/ je povinný investor

bezodkladne nahlásiť stavebnému dozoru. Stavénny dozor sa zavázuje zabezpečiť odborné

vedenie uskutočňovania stavby , radiť investorovi vo výklade stavebných projektov a dohliadať na

dodžanie podmienok určených v stavebnom povolení. Nezodpovedá však za kvalitu vykonanej

práce ani investorom samotným a anijeho dodávatel'ov'
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7"'tr0 Komisionár sa zavázuje, Že v rámci výkonu stavebného dozoru bude vykonávať túto ěinnosťrnůnilmálne 1 krát za dva týŽdenne a to na kontrolných dňoch a maximáíne 1 krát týŽdenne,vprípade potreby je moŽné aj d'alšia kontrola stáveoňono oieďpo-áo6oo" komisionáraa komitenta.
7-"! 1 Komitent poskytne komisionárovi pre' jeho potrebu 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie'7'12 Stavebný dozor zodpovedá za správnoqt._s1oisu vykonaných prac, aobá o kontrolu podfa
ý1zu výmer z rozpoětu podpísanej zmluvy o NFP.
7'13 Komisionár sa zauázuie strpíeť výkón kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodanýmtotralom, prácami a.službami kedykolvek počas platňosti a úěinnosti Žňr'"vóřidelení NÉĚ Ér;prqJekt : ,,Revitalizácia verejných piiestranstiev obce Dojě" a kódom projektu lTMsNFP22140120371 uzatvorenou medzi mandantom a poskytovaterom rurn, o|iavnenými osobami
a poskytnÚť im všetku potrebnÚ súčinnosť.
oprávnenými osobami na výkon kontrolyiauditu/overovania sú :- poskytovatel a ním poverené osoby_ 

Í!.", ní:lednejfinaněnej kontroly á ním poverené osoby- Najvyšší kontrolný úrad SB, prís|ušná Správa finančňej kontroly, Certifikaěný orgán a nimipoverené osoby
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby- Splnomocnení zástupcovia Európskelkomisie a Európskeho dvóra audítorov- osoby prizvané orgánmi uvedenými vpísm. a)'až d) vsúlade sprís|ušnými právnymipredpismiSR a ES

ZÁVEREčN#lro*oVENlA

8"t Zmluva nadobúda platnosť an91 j9j.podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvnýchstrán 'Účinnosť zmluvy dňom n".l"oujů.im po dni zverejnenia na internetovej stránke komitentawww.doic.sk.
8'2Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je- posledný sÚhlas s obsahom návrhu zmluvy doručenýdruhej strane. Zmluvavzniká prejavením súrrlasu s óelým je1 obsahom. Súhlas musí byť písomný,|.]4!9 polvrdený a podpísaný opiávneným zástupcom ámtůvnei strany, r<ioiá ňo |re1avira.8'3 Meniť alebo doplňovat'text tejto zmÍuvy 1e mbzné len Íormóu písómnýcň oódátroou, ktoré budúplatné, ak budú riadne potvrdené a podpísáňé oprávnenýmizástupcami oboch zmluvných strán.8'4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvrré strány zavazuiÚ vyjadrii pisoňne, v lehote 15dní od doručenia návrhu.dodatku druhej strane. Po tÚ istú dobu je týmto návrh om viazanástrana,
ktorá ho podala. Ak'nedÓjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, abyktorákofuek z nich požiadala sÚd o rozhodnutie'
9-s ||" platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyŽaduje dohoda o celom texte.
9'o Tqto zmluva je vypracovaná v štyroch vyňotovón iach, z Řtorycr' tri si pónechá komítent a jednu
kornisionár.
8J Vďahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodnéhozákonnka-

V Dqčidňa 28.10.2011

l(omitent: Komisionár:

}úol 4a l la ť*ř
tá opxr r* 

'c''anŤal
soe oz Do'Č
tčo:oologrot

-t.


