
MANDÁTNA ZMLUVA
č.212020

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstvauzavreápodlla § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka meďzi fýmto zmluvnými stranami

L
ZMLtIvNn srnaNy

Mandant: Obec Zámutov
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topťou
Číslo účtu: SK50 0200 0000 0000 t632 4632
Štatutrámy zástupca: Stanislav Duda

Mandatar: Jozef matuška, 094 15 Zálmutov 649
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topťou
Císlo účtu: SK0702000 0000027 25805 45 4
Štatutamy zástllpca; Jozef Matuška

il.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatár sa zavřizlttje, že pre mandanta zabezpečí výkony stavebného dozoru na stavbe:
,,Rekonštrukcia miestnej komunilcície "Na hórku" v obci Zámutov"

(2) Stavba, na ktorej bude mandatar vykonávať stavebný dozor,je určená projektom pre
stavebné povolenie, vypracovanej Ing Anton Pavťft

(3) Mandant sa zavitzqe, že ubradídohodnutu ceíIJ zavykonané prácea poskytne
mandattírovi doj ednané spolupósobenie.

III.
spÓsoB USKUToČnnnr,q, pnÁc

(1) Stavebný dozot bude vykonávať denne priamo na stavbe; prípadne podťa potreby stavby.
Vyhodnotenie prác bude vykonanátýždenrtevždy v pondelok. V prípade havarijných situácií
pi realizácií budú informácie mandantovi odovzdané okamžite.
(2) Pri vykonávaníprác bude mandatar dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické
norny, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť qichodzími podkladmi mandanta, zápismi a
dohodami zrrrluvných strán na štatutámej urovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
orgarizácii
(3) Mandatar bude vykonávať SDS pracovníkom Jozef Matuška bytom Zémutov 649, telefon:
0917 992 374
(4) Mandant je povinný oďovzdať včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na zriadenie
záležitosti, pokiať z ich povahy nerrypl;ýva, žeichmá obstarať mandatar. Ak vyžaduje
zriadenie záležitostí uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je tento povinný
mandatárovi na jeho požiadanie vystaviť včas písomné plnomocenstvo.
(5) Mandatar zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandantanazňaďenie záležitosti



1) Mandatár má povinnosť vyhotoviť zánnam- preberací protokol o odovzdaní aprevzatí
stavby, nazálklade ktorého mu bude vyplatená dohodnutá odmena zapráse podťa tejto
zmluvy po ukončení stavby a odovzdaní stavby, nazél<lade preberacieho protokolu.
(2) Mandant má povinnosť vyplatiť odmenu najneskór do 14 dní od podpísania protokolu
o odovzdani aprevzatí stavby odo dňa doručenia faktúry mandantovi.
(3) Pre prípad zrušenia tejto zrrluvy z dóvodu na strane mandanta, ktoré neboli spósobené
zavinemím alebo spósobom vykonania prác zo strany mandatána, mandatarom vykonané práce
budú vyfakturované mandantovi vo qýške do tej doby vykonaných prác aúčelne
vynaložených nákladov. Výška prác anákladov musí byt'odsúhlasená mandantom.
(4) V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného
zákonníka. To isté platí, ak je v omeškanímandatár s odovzdaním/resp. vykonaním prác.

vilI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

(1) Mandatar zato, že predmet tejto zmluvy bude vykonaná podl'a projektu v súlade s
technickými a právnymi predpismi a podl'a ustanovení tejto zmluvy.
(2) Mandatár nezodpovedázavady, ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzat}ch od
mandanta amandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
(3) Pdpadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady.

Ix.
vŠEoBECNr no.rrDNAI\IA

(1) práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zrrluvou ako i
naroky zrnluvných strán z tejto mandátnej zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami §566 až
576 Obchodného zákonnikao mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými
ustanoveniami obchodného zákowika a občianskeho zákonníka.
(2)Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Mandant obdrží dve vyhotovenia a
mandatár obdrží jedno vyhotovenie.

x.
účItrlNosŤ zvrr,uvy

l) Zmluva nadobudne platnosť podpisom obidvoch strán a účinnosť a zverejnením.

y zámutove dňa: /q /C Í'Of,? y zámtrtove dňa: /q ./0, Í0l0

datár
f Matuška


