-odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby,
termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
- predkladá na odsúhlasenie obstarávatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny
alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúcaním,
- bezodkladne informuje obstarávatela (investora) o všetkých závažných skutocnostiach na
stavbe,
- kontroluje cenovú správnost a úplnost ocenovacích podkladov a platobných dokladov
v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá obstarávatelovi na likvidáciu,
- kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarovainých spojov,
- osobitne kontroluje tie casti diela, ktoré budú po dalších prácach zakryté alebo sa stanú
neprístupnými,
- sleduje odovzdávanie pripravených prác dalším zhotovitelov a ich náväzné cinnosti
v súlade so zmluvami,
- sleduje dohodnuté dielcie termíny stavby a kontroluje kvalitu a rozsah dodávok a prác
vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného
povolenia,
- kontroluje postup prác podla casového harmonogramu výstavby apodla hranicných
termínov zmlúv, upozornuje obstarávatela na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje
podklady na uplatnenie majetkových sankcií podla zmluvy,
- spolupracuje so zodpovedným geodetom obstarávatela pri dohlade na dodržiavaní
priestorového rozmiestnenia objektov,
- spolupracuje s projektantom a so zhotovitelom na prípadnom odstránení nedostatkov
projektu,
- preveruje, ci zhotovitel vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií,
prác a ci tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje
výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu,
- sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú
dokumentáciu, najmä doklady o ich kvalite,
- kontroluje riadne uskladnovanie materiálov, konštrukcií, zariadení a strojov na stavenisku,
- zabezpecuje nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok,
- spolupracuje s pracovníkmi zhotovitela pri zabezpecení opatrení na odvrátenie alebo
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami,
- dbá, aby zhotovitel nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so
stavbou alebo tie, ktoré používa na výstavbu,
- sleduje, aby zhotovitel po ukoncení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do
pôvodného stavu, resp. podla požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebného povolenia,
- podla potreby organizuje kontrolný den stavby na koordináciu prác spoddodávatelmi
zhotovitela,
- upozornuje zhotovitela zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobit zníženie kvality
stavby pokial sú mu známe.
Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpecnostných predpisov, pri
možnosti výskytu škôd, môže byt stavebný dozor splnomocnený pozastavit vykonávanie
dalších prác.

15.2.3 V záverecnej casti po ukoncení stavby alebo jej casti:
- pripravuje podklady na záverecné hodnotenie stavby v priebehu výstavby,
- dohodne so zástupcom zhotovitela pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich
ucelených castí mi rozsiahlej stavbe,

