
MANDÁTNA ZMLUVA
č.212020

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstvauzavretá podl'a § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka medzi týmto zmluvnými stranami

I.
ZMLUVNB srn q,Ny

Mandant: Obec Zámutov
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topťou
Císlo účtu: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Štatutárny zástupca: Stanislav Duda

Mandatár: Jozef matuška,094 15 Zámutov 649
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topl'ou
Číslo účtu : SK0702000 0000027 25805454
Štatutárny zástupca,. Jozef Matuška

II.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatár sa zavázuje, že pre mandanta zabezpečí výkony stavebného dozoru na stavbe:
,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie "Na hórku" v obci Zámatov"

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

(3) Mandant sazavázuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonanó práce a poskytne
mandatárovi dojednané spolupósobenie.

ilI.
SPÓSOB USKUTOČNENIA PRÁC

(1) Stavebný dozor bude vykonávat' denne priamo na stavbe, prípadne podťa potreby stavby.
Vyhodnotenie prác bude vykonanátýždenne vždy v pondelok. V prípade havarijných situácií
pri realizácií budú informácie mandantovi odovzdané okamžite.
(2) Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit'východzími podkladmi mandanta,zápismi a
dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
organizácií,
(3) Mandatár bude vykonávat' SDS pracovníkom Jozef Matuška bytom Zámutov 649, telefon:
0917 992374
(4) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na zriadenie
záležitosti, pokial' z ich povahy neq,plýva, že ich má obstarat' mandatár. Ak vyžaduje
zriadenie záležitosti uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je tento povinný
mandatárovi na jeho požiadanie vystavit' včas písomné plnomocenstvo,
(5) Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zriadenie záležitosti



a na veaiach prevzaíých pre mandanta od tretích osób. Ibaže túto škodu nemohol odvrátit' ani
Pri vYnaloŽení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dat' poistit', len ked' to
ustanoví zmluva, alebo ked'ho o to mandant požiada, ato naúčet mandanta.
(6) Mandatár bude vykonávat'svoju činnost'na stavbe formou,,trvalého stavebného dozoru..,
tj. v Priebehu celej doby prípravy a výkonu prác sťrvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase
Podl'a Potreby prítomnosti mandatára na stavbe. Pri neporuSovánom priebehu niektorého
stavebného Procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod., musí byt' jeho prítomnosť
zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voťna, prípaáne i v noci.
(7) Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plnit' predmet svojej činnosti z
dóvodov na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je vsak póvinný bez
zbYtoČného odkladu písomne upozornit'mandanta s bližším popiro* príslušnej prekážky.

čo. *'r]Ň"*ro
Mandatár sa zavázťle, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy v
termínoch: Práce stavebného dozoru do riadneho ukončenia aprevzatiastavby.

v.
SPOLUPÓSOBENIE MANDANTA

( 1) Mandant sa zavázuje, že poskYne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady
a spolupósobenie v lehote do: ukončenia stavby
a) stavebné povolenie so schváleným projektom,
b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizáciu,
c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby,
d) urČÍ sPÓsob výkonu autorského dozoru a dozoru projektanta (akje to potrebné)

(2) Mandant sa zavázuje zabezpečiť súčinnost' zhotovitefa (príslušnej zmlur,y o dielo na
stavbu uvedenú v čl. il bod i tejto zmluvy) podťa požiad,aviek mandátára a siavebného
zákona,
(4) Mandant udelí pracovníkom mandatára plnú moc na zastupovanie mandanta pri styku s
inými Právnickými alebo fyzickými osobami potrebnú na výk-on stavebného dozoru.

VI.
ODMENA MANDATÁna

(1) Odmena za Činnost'mandatára podfa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán
podl'a zákona číslo l8l1996 Z.z. o cenách.

(2) Odmena je dohodnutá nasledovne:jednorazováodmena zacelkový qýkon v §y39 950r€
uhradená na ČÍslo ÚČtu uvedené vyššie po ukončení a odovzdaní stavby na koláudačné

konanie.
(3) V odmene mandatára sú už zabrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloži pri

Plnení svojho závázku (okrem nákladov spočívajúcich v úradných poplatkoch a pod.)

vII.
PLATOBNE pouvrrENKY

.,r, i



1) Mandatár má povintrost'vyhotovit' záznam - preberací protokol o odovzdaní aprevzati
stavby, na základe ktorého mu bude vyplatená dohodnutá odmena zapráce podl'a tejto
zmluvy po ukončení stavby aodovzdaní stavby, nazáklade preberacieho protokolu.
(2) Mandant rná povinnost'vyplatit'odmenu najneskór do l4 dní od podpísania protokolu
o odovzdaní aprevzatí stavby odo dňa doručenia faktúry mandantovi,
(3) Pre prípad zrušenia tejto zmltrvy z dóvodu na strane mandanta, ktoré neboli spósobené
zavinením alebo spósobom vykonaniaprác zo strany mandatára,mandatárom vykonané práce
budú vyfakturované mandantovi vo výške do tej doby r,ykonaných prác a účelne
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 omeškaní mandatár s odovzdaním/resp. vykonaním prác.

VIil.
ZODPOVBDNOSŤ ZAYADY

(l) Mandatár zato, že predmet tejto zmluvy btrde vykonaná podfa projektu v súlade s
technickými a právnymi predpismi a podťa ustanovení tejto zmluvy.
(2) Mandatár nezodpovedá za vady. ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzatýclr od
mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnosť.
(3) Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatnit'
bezodkladne po zistení vady.

Ix.
vŠrogBcNÉ no.rnDNANIA

(l) práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i
nároky zmluvných strán ztejto mandátnej zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami §566 až
576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými
ustanoveni ami obchodného zákonníka a obči anskeho zákonníka.
(2) Táto zmluva je qlhotovená v troch vyhotoveniach, Mandant obdrží dve vyhotovenia a
mandatár obdržíjedno vyhotovenie.

x.
účtNNosŤ zur,uvy

l) Zmluva nadobudne platnost'podpisom obidvoch strán a účinnost'a zverejnením.

v zámutove dňa: .(a /c /c!0 V Zámutove dňa: ru /0 /0l r;

atár



.d{r,Ý.ý+\.ii

,.'"&.,,
ť,,ill,Kt,#ťlli
i Ě.'. \\ ŤiřrJ ďjitl il:'
'.;,':tř;fií,r3''


