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ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU 
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na 

výkon autorského dozoru. 

 

medzi 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY : 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:           Obec Šarišské Michaľany         
      ul. Kpt.Nálepku 18 
                                              082 22 Šarišské Michaľany 

 

              Štatutárny zástupca:             Mgr. Jozef Mačo, starosta obce 

Osoby oprávnené rokovať 

o veciach zmluvných : Ing. Stanislav Škop, prednosta OcÚ  

Osoby oprávnené rokovať 

o veciach technických : Ing. Stanislav Škop, prednosta OcÚ 

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

č.ú.:SK46 5600 0000 0005 2050 6013 predfinancovanie 

č.ú.:SK55 5600 0000 0005 2050 1001 refundácia 

IČO: 00327808 

DIČ: 2020732252 

Tel. : mobil: 0911 390 874 

e-mail : obec@sarissskemichalany.sk 

 

/ďalej len objednávateľ/ 

 

a 

 

1.2 VYKONÁVATEĽ:           Ing. Peter Jurica, projektant 

Tehelná č.12, 08301 Sabinov 

              štatutárny zástupca: Ing. Peter Jurica 

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: SK11 5600 0000 0009 3372 8001 

IČO: 41517211 

DIČ: 1075347460 

Tel.: 0915 902124 

e-mail : jurica.peter@azet.sk 

 

/ďalej len vykonávateľ/ 

mailto:obec@sarissskemichalany.sk
mailto:jurica.peter@azet.sk
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II. PREDMET ZMLUVY : 

 

Predmetom zmluvy je výkon občasného autorského dozoru v priebehu realizácie a po ukončení 

stavebných prác na stavbe: „ZNÍŽENIE  ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V OBCI 

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY“ ,   vrátane   vypracovania   potrebných   zmien   a dodatkov k projektu 

tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby. 
 

III. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY : 

 

3,1 Výkon autorského dozoru : 

Autorský dozor bude vykonávaný na základe požiadavky a výzvy objednávateľa alebo 

zhotoviteľa stavby. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom 

denníku. 

 

3.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu: 

Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na 

kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného 

objednávateľom.  Drobné  úpravy  budú    vyšpecifikované  v stavebnom    denníku,  závažnejšie    a 

rozsiahlejšie na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a 

poradového čísla zmeny. 

 

3.3. Autorský dozor (ďalej len AD ) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu : 
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), 

stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas 

výstavby stavbou dotknutými subjektmi, 

- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať 

dodržiavanie  podmienok   stanovených   vo   všeobecne   záväzných   právnych   predpisoch 

a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať 

prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej 

dokumentácií z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších 

podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k ním, zúčastňovať sa na 

konaniach na prípadné zmeny stavby pred dokončením, 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce naviac, t.j. práce nad 

rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, a kolaudačnom konaní v súlade so 

všeobecnými platnými záväznými predpismi, 

- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 

PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, 

ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých 

prác pred ich zakrytím, 

- na   základe   zistených   skutočnosti   vyjadrovať   sa   k prípadným   zmenám   stavebných   

a technologických postupov, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 

zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 



3 

 

- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 
 

IV. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY : 

 

4.1 V priebehu stavby zistené poznatky a následné rozhodnutia budú pri výkonu autorského 

dozoru stavby zakaždým zaznamenané do Stavebného denníka. To sa týka aj drobných, na 

kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky 

budú podchytené na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácie. 

4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ AD zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 

objednávateľa, pokynmi správcu objektu a pokynmi metodika PÚ. 

4.3 Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k situácii, že na mieste zistené poznatky 

budú  podľa  mienky  obidvoch  zmluvných   strán  výraznejšie  ovplyvňovať  rozsah  prác     

a predĺženie lehôt na ich vykonanie, bude spôsob plnenia spresnený dodatkami k uzatvorenej 

zmluve. 

V. ČAS PLNENIA : 

 

5.1   Vykonávateľ AD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne, v prípadne 

dojednaných  termínoch, po celý čas trvania stavby a pri vyhodnotení po jej dokončení. V 

prípade nemožnosti výkonu AD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočnosti, 

zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu. 

5.2. Splnenie  predmetu  zmluvy  je  v prípade  akýchkoľvek  požadovaných  zmien  a dodatkov   

k projektu dané riadnym  vyhotovením  dokumentácie  navrhovaných  a  dohodnutých  úprav 

v dohodnutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh. V prípade výkresovej 

dokumentácie vykonávateľ AD odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 4 ks. 

5.3. Predpokladaný čas výkonu AD je 20 týždňov od odovzdania staveniska. V prípade predĺženia 

lehoty výstavby nad vyššie uvedené obdobie, bude činnosť AD zabezpečovaná na základe 

dohodnutých zmien  a dodatkov k tejto zmluve. 

5.4. Termín zahájenia výkonu AD : Dňom odovzdania staveniska objednávateľa zhotoviteľovi. 

Termín ukončenia výkonu AD : Dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia. 

Objednávateľ písomné oznámi /e-mailom/ vykonávateľovi termín zahájenia výkonu AD a to 

zaslaním kópie záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do piatich dní od jeho 

odovzdania. Objednávateľ písomne oznámi /e-mailom/ dodávateľovi taktiež termín ukončenia 

výkonu AD zaslaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia vykonávateľovi najneskôr do 

piatich dní odo dňa jeho obdŕžania od stavebného úradu. 

5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán      

s účinnosťou dňom nasledujúcim. 

VI. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA : 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi AD v nevyhnutnom rozsahu pomoc pri 

výkone AD potrebnú k zabezpečeniu platných podkladov a rozhodnutí dotknutých subjektov 

súvisiacich s výstavbou. Objednávateľ zodpovedá vykonávateľovi AD za to, že odovzdané 

podklady a doklady budú bez právnych vád. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa AD a jeho subdodávateľov prístup 

do všetkých priestorov prestavovaného objektu a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu 

AD. 
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VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

7.1 Cena za výkon AD je dohodnutá v zmysle Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a predstavuje : 3 050,0 € (bez DPH) 

       -              (DPH)  

Celková cena za výkon AD :             3 050,0 €  

Kalkulácia ceny za výkon autorského dozoru podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a činnosti UNIKA  tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena za výkon 

AD je maximálna a zahŕňa celé obdobie výkonu AD v zmysle článku V., bodu 5.4. tejto 

zmluvy. 

7.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté aj výkony podľa článku IV., bodu 4.1 tejto zmluvy , t.j. v 

prípade grafických prác je zahrnuté aj vyhotovenie 4 exemplárov dodatkov k PD. Prípadné 

ďalšie exempláre budú účtované osobitne. 

Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD bude faktúra, vystavená vykonávateľom AD a 

doručená objednávateľovi v jej pomernej časti, a to 1 500,0 €  do 12 dní od podpísania 

zmluvy a 1550,0 € do 12 dní od kolaudácie stavby. 

7.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou doručenej faktúry, dohodli zmluvné strany 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

7.4 Pre prípad omeškania vykonávateľa AD  s plnením predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude vykonávateľ AD práce, rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia 

fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku 

dňu zrušenia, odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.2 pre 

jednotlivé práce uvedené v čl. III. 

7.6 Lehota splatnosti faktúry je 12 dní odo dňa jej doručenia vykonávateľom AD. 

7.7 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje : 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikačné údaje 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- názov diela 

- predmet úhrady 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- fakturovanú sumu 

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

7.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi AD na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1 Vykonávateľ AD zodpovedá za to, že AD bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že po celú 

dobu stanovenú (záručná doba) touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

8.2 Vykonávateľ AD zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

8.3 Vykonávateľ AD nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4 Pre prípad zistenia vady na predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo 
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objednávateľa požadovať a povinnosť vykonávateľa AD poskytnúť bezplatné odstránenie 

vady. Vykonávateľ AD sa zaväzuje prípadné vady dohodnutého diela odstrániť bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

8.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po jej zistení, v písomnej forme do rúk vykonávateľa uvedeného v čl. 1.2. tejto 

zmluvy 
 

IX. ZMENA ZÁVÄZKU 

 

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady a objavia nové skutočnosti, rozhodujúce pre  

uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je 

povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností 

spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 

9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 

do 14 dní odo dňa doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom  

viazaná strana, ktorá ho podala. 
 

X. OSTATNÉ USTANOVENIA : 

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli , že tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

10.2 Obchodné tajomstvo : Objednávateľ a vykonávateľ AD sa zaväzujú, že obchodné a technické 

informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez 

písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre 

plnenie podmienok tejto zmluvy. Nedodržaním tohto záväzku má druhá strana právo na 

prípadnú náhradu vzniknutej škody v zmysle platných právnych predpisov. 

10.3 Vykonávateľ AD bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj  

podmienky tejto zmluvy. Vykonávateľ AD sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov 

zmluvných  strán   a rozhodnutiami   a vyjadreniami   dotknutých   orgánov   štátnej   správy  

a samosprávy, a ďalších subjektov dotknutých stavbou. 

10.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve vykonávateľa AD. 

10.5 Vykonávateľ AD vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku III. tejto 

zmluvy a toto oprávnenie je súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 2 k zmluve. 
 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA : 

 

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

11.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 

dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so splnením 

predmetu zmluvy, prípadne rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho  

z tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude 

možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa sídla odporcu. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez uvedenia dôvodu 
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dať výpoveď z tejto zmluvy, pričom 30-dňová výpovedná lehota začína plynúť dňom jej 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych exemplároch , s ktorých si dva ponechá 

objednávateľ a dva vykonávateľ. 

11.6. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych 

orgánov. 

11.7  Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda     

  účinnosť najskôr prvým dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, ak sa     

  účastníci nedohodnú   na neskoršom dátume.  

 

 

Prílohy : 

1. , Kalkulácia prác spojených s činnosťou projektanta v priebehu stavebných prác a po dokončení 

stavby podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a činností UNIKA  

2. , Doklad odbornej spôsobilosti – Autorizačné osvedčenie SKSI ,Ing. Peter Jurica, registračné číslo 

5113*SP*I1 v kategórii Pozemné stavby zo dňa 26.05.2008. 

 

 

V Šarišských Michaľanoch dňa : 16.04.2020 V Sabinove dňa : 16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: ...................................... Vykonávateľ: ............................... 

        Mgr. Jozef Mačo                           Ing. Peter Jurica 
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PRÍLOHA č. 1 

 

Výpočet honoráru autorského dozora podľa uniky 

Názov stavby: 

Zníženie energetickej náročnosti MŚ v obci Šarišské Michaľany 

Miesto: 

Šarišské Michaľany 

Investor: 

Obec Šarišské Michaľany 

Architekt (ateliér): 

Ing.Peter Jurica 
 

Započítateľné náklady 

 

Započítateľné náklady sú podkladom pre určenie honoráru. Stanovujú sa buď kvalifikovaným odhadom na základe 

vedomostí o pripravovanom diele, alebo štatistickými údajmi z už realizovaných stavieb podobného typologického 

druhu a náročnosti. Je to súčet nákladov stavby a nákladov technického, energetického a technologického vybavenia 

stavby vrátane exteriérov. 

 - Výška započítateľných nákladov je: 477 068 € 

Honorárová zóna podľa náročnosti výkonov - kategórie 

 

Podľa nárokov, ktoré sú kladené na projekt sa stavby delia na päť honorárových zón kategória I. až V. 

 

 Kategória I – nenáročné požiadavky; 

 Kategória II – malé požiadavky; 

 Kategória III – priemerné požiadavky; 

 Kategória IV – nadpriemerné požiadavky; 

 Kategória V – vysoké požiadavky; 

 

Investor si spravidla určuje kategóriu sám, podľa nárokov ktoré kladie na architekta a spracovanie projektu. 

 

Pozn.: Kategóriu určuje typická náročnosť na projekt, nemusia byť hodnotené všetky kritériá. Ak napríklad chceme 

špičkové autorské výtvarne poňaté dielo (alebo špičkovo technicky riešené) samotný takýto fakt stačí na zaradenie do 

príslušnej kategórie. 

 Výsledná honorárová zóna je: III. zóna 

Modernizácia 

 

Pri modernizácii a novom priestorovom riešení existujúcej stavby sa honorár zvyšuje najmenej o 10% 

Modernizácia - zvýšenie honoráru o 10% Áno 

 

Rekonštrukcia 

 

Pri rekonštrukcii a stavebnej obnove existujúcej stavby sa honorár zvyšuje najmenej o 20% 

 

 Rekonštrukcia - zvýšenie honoráru o 20% Nie 
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Kultúrna pamiatka 

 

Pri projektovaní stavby zapísanej v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok sa honorár zvyšuje najmenej o 30% 

 Kultúrna pamiatka - zvýšenie honoráru o 30% Nie 

Podiel honorára k jednotlivým výkonovým fázam profesných výkonov 

 

Celkový základný honorár je rozdelený pre jednotlivé výkonové fázy. Rozdelenie je v pomere obvyklom pre 

štandardné výkony. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom rozdelení (tabuľka je editovateľná) 

zodpovedajúcom špecifikám projektu. (V zadaniach s dôrazom na architektonické riešenie treba posilniť podiel 

návrhovej fázy. Odporúčame takisto dokumentáciu pre výber zhotoviteľa robiť až po realizačnom projekte). 

 

Ak z podnetu klienta (napríklad zmena vstupných údajov) bolo treba projekt prepracovať, alebo ak  si klient objednal 

viac návrhov, honorár za tieto fázy môže byť účtovaný naviac v plnej výške, najmenej však 50% z časti, ktorá pripadá 

na príslušnú fázu. 

 

(Pozn.: upozorňujeme na výkony, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz – sú doplnkovými výkonmi.). 

 
 

 Základné, koordinačné a 

projektové výkony 

 
Manažérske služby 

 

Realizačná fáza – spolupráca pri uskutočňovaní 

stavby 

6% 3 350.68 –  

        4039.29 € 

 
 14% 0 € 

 
 

 

 

  -Honorár je v rozmedzí (% zo započítateľných nákladov) 0.7023 - 0.8467 % 

 

 Celkový honorár za uvedené výkonové fázy je 3 350.68 - 4 039.29 € ............návrh.... 3 050  € 
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PRÍLOHA č. 2 

 


