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Mandátna zmluva č. ,,2l20t9"
uzavretá podl'a s 566 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení

neskoľších zmien a doplnkov.

čHnok I.
Zmluvné stľany

Mandant: Obec Malý Slavkov

Sídlo l trva|ý pobyt: Geľlachovská 52o 060 01 Malý Slavkov

Štatutáľny zástupca: Ladislav Oravec - staľosta obce
ICO:31984673
DIČ:20207l0l0g
Bankové spojenie: UniCredit Bank Kežmaľok
Císlo účtu: SK56 1111 0000 0066 0818 2014

Mandatár: INVESTRADE s.r.o.

Sídlo: Pod Soľdokom2494t14 082 21 Vel'lcý Šaľiš
Štafutáľny zástupca: Peter Debnáľ _ konatel'
ICO:36510840
IČ opn: slc20220g2006
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu: SK94 1100 0000 002623039250
Tel. spojenie: 0911 983 166
e- mail: investľadesľo@gmail.com

Čhnok II.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje' že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykoĺávať
,,TECHNICKÝ oozoR INVESTORA" na stavbe: ,,Rozšírenie vodovodnej siete pre
MRK v obci Malý Slavkov", podľa predloŽenej pľojektovej dokumentácie a vydaných
povolení.
Mandant sa zaväzllje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve poskytne
nevyhnutnú súčinnosť mandatáľovi pi zabezpečeni technického dozoru na stavbe:
,,Rozšĺrenie vodovodnej siete pre MRK v obci Malý Slavkov", k. ú. Malý Slavkov' podľa
pľedloženej pľoj ektovej dokumentácie, vydaných povolení.

2. Pľi plnení tejto zmluvy sa mandatar zaväzuje dodtžať všeobecné záväzĺé predpisy,
technické noľTny' dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta,
zápismi a dohodami zmluvných strán.

4. odboľné činnosti a záležitosti je mandatáľ povinný zabezpečiť v súlade s náležitou
staľostlivosťou a odboľnosťou a v súlade so záujmom mandanta.

5. V prípade' ak na záL<7ade opomenutia povinnosti mandatára podľa ods. 4. tohto čl'ĺnku
vzniknú mandantovi pri samotnej realizácii stavby ďalšie nepredvídané náklady na jej
realizáciu, kto4ým sa mohlo a malo predísť, tak vzniká mandantovi právo na nĺáhľadu
týchto nákladov (škody) voči mandatáľovi, pričom mandatáľ je ich povinný uhĺadiť do
15 dní odo dňa ich písomného uplatnenia.
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čHnok III.
Odplata

1. odplata za zhotovenie predmefu zmluvy vľozsahu podl'a člráĺku II tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných stľán v zmysle zákona o cenách 1811996 Zb. v zneni
neskorších predpisov.

2. odplata bez DPH: 600 €
Slovom : Sest'sto euľ.
K odplate bude pripočitanásadzbaDPH v príslušnej ziíkonnej výške.
V odplate podľa tohto článku sú zahmuté všetky náklady, ktoré mandataľ nevyhnutne
a účelne vynaloŽil pľi vybavovani záležitostí vypl;ivajúcich z pľedmetu zmluvy.

ČHnok IV.
Platobné podmienky

1. odplatu za vykonanie služby uhľadí mandant mandatĺĺľovi na základe faktúry, ktoľú
vystaví mandatáľ a doručí ju mandantovi po ukončení výkonu stavebného dozoru
v zmysle Čuntu V tejto zmluvy .

2. Faktúra musí bý'predloŽené v troch rovnopisoch.
3. Splatnosť faktúľy je 14 dni od jej doručenia za predpokladu jej odsúhlasenia

mandantom.

článok V.
čas plnenia

1. Mandataľ sa zaväzuje vykonať stavebný dozoľ podľa čl
nasledovnom termíne
Termín zahájenie stavby: 0812019
Termín ukončenia stavby: 0ll2020
Dobavýstavby : ímesiacov

II. tejto zmluvy v

3. Spolupôsobenie a podklady mandanta
Pľedmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splní podľa ýchto podkladov
mandanta:

- Projekt stavby spolu s dokladmi pre vydanie stavebného povolenia
- Zmluva so zhotoviteľom stavby
- Zápisnica z odovzdania a prevzatiastaveniska

čHnok VI.
Podmienky vykonania a odovzdania diela

1. Pri vykonávaní technického dozoru investora podľa č1' il. tejto zmluvy postupuje
mandatar samostatne s ľiadnou odboľnou staľostlivosťou a nie je oprávnený použiť na
zariadeĺie záIežitostí, vypl;ývajúctch zpredmetu zmluvy tretiu osobu. Pri uľčovaní
spôsobu vykonania diela je povinný akceptovať pokyny mandanta, ktoré mu počas
plnenia zmluvy vydá.

2. Rozsah oprávnenia technického dozora:
- oboznĺímenie sa z podkladmi podl'a ktoqých sa pripravuj e rea|izácia stavby, najmä

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých
orgánov a orgaruzácií
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odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu a tom do stavebného
denníka
Kontľolovanie' či sa stavba uskutočňuje podľa pĺojektovej dokumentácie, ďalej podľa
podmienok stavebného povolenia a ľozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu
realizácie stavby
Spolupráca s pracovníkmi pľojektanta vykonávajúcimi autoľský dozor pľi zabezpečení
súladu realizovaných dodávok aprác s pľojektom
DodrŽiavanie ochĺany Životného prostredia a iných verejných zákonov v priebehu
realizácie stavby
Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a präc,
kontrola ich výsledkov a vyŽiadanie dokladov, ktoľé pľeukazujú kvalitu vykonaných
prác a dodávok l atesty, protokoly/
Kontľola tých častí dodávok a prác, ktoľé budú v ďalšom postupe zak'ryté, alebo sa
stanú neprístupnými
Sledovanie a potvľdzovanie množstva vykonaných ptác, ktoľé sú pľedmetom
fakturácie, sledovanie cenovej spľávnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr,
ich súlad s podmienkami zmluvy a ich pľedkladanie investoľovi.
Priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme
s objednávateľom, aby tento pľávny dokument vystihoval technické, organizačné a
ekonomické okolnosti stavby
Kontľolu postupu prác podľa časového planu stavby azmluvy
Príprava podkladov pľe odovzdanie a ptevzatie stavby
Konanie, odovzdanie a prevzatíe stavby
Kontľola odstraňovania vád a nedostatkov zistených pľi preberaní v dohodnutých
termínoch
Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om
V pľípade nutnosti lhrozba vzniku škôd na stavbe, nedodľžanie bezpečnosti práce a
pod./ prerušiť, alebo zastaviť práce dodávateľa
Zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie stavby na CD/DVD.

V pľípade, že jeden z účastníkov zmluvy prestane ľiadne plniť povinnosti mu touto
zmluvou stanovené, je druhý účastník opľávnený pozastaviť plnenie, na ktoľé je podľa
zmluvy povinný, a v prípade, že mu v dôsledku uvedeného vznikne škoda, alebo iná
ujma, má voči účastníkovi, ktoý pozastavenie plnení spôsobil náľok na jej náhĺadu.

čHnok VII.
Zodpovednosto za vady a záľuka

1. Mandatáľ zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú
zabezpečené podľa zmluvy.

2. Mandatríľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené pouŽitím podkladov ptevzatých
od mandanta a sám nemoholzistiť ich nevhodnost'.

3. Mandant je oprávnený ľeklamovať nedostatky poskytovanej činnosti, ktorá je
pľedmetom tejto zmluvy najneskôt 24 mesiacov odo dňa pľeberacieho konania a to
výlučne písomnou foľmou adľesované mandatáľovi.

4. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatne odstránenie ľeklamovaného
nedostatku, alebo vade plnenia.
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čhnok VIII.
Ukončenie zmluvy

1. Dohodou zmluvných strán.
2. Výpoveďou.
- Mandant môŽe zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pľičom výpoveď

nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi.
- Mandatáĺ môže zmluvu vypovedať ku koncu kalendáľneho mesiaca nasledujúcim po

mesiaci v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená.
3. Pľi doručovaní listín plati aj domnienka doručenia s tým, že za deň doručenia sa

pokladá deň kedy sa vrátila poštou neprevzatá zásielka odosielateľovi.

Clánok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je moŽné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán vo forme písomných dodatkov.

2. vďaw zmluvných stľán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliŽšie
neupravené, sa ľiadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záv äzný ch pľávnych pľedpi sov.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zmluvná strana
obdľží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
pľíloh a dodatkov v centľálnom registri zmlilv vedenom na Úrade vlády SR.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stľanami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v súlade s $ 47a občianskeho
zákonníka.

V Malom Slavkove, dňa: 1 6 _0B_ 
2019 Vo Veľkom Šaľiši, dňa: ĺ t'ľl8' 2019

Mandant: Obec Malý Slavkov Mandatár: INVESTRADE s.ľ.o.
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Ladislav oľavec - staľosta Peteľ
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