
Manddtna zmluvu
uzavľętá v zmysle ustanovení $'566 a nasl. obĺ:hodného zákonrríka

v znení neskoľších predpisov
číslo zmluvy: 0 s/2 0l 8

Čl. r.
ZmluÝné stľany

l.Mandatáľ:
Ndzov : Ing. Dľĺlhomíľ Kubónyi-stwebnó kancelória

Lúčnc'štvrt' 1590/60 DETVA
40 145 085
r 0390s8493
Lťlčna štvrť 1590/60 DETVA

sK29 5200 0000 0000 160s 3422
oTP banka Slovensko pobočka DETVA

mobil:0907 14261 5Kontakt:
(ďalej len,,mandatáľ")

2.Mandant:
Názov.' ŻBEC vÍcľ,ąš
Adľesa (sídlo): Zvolenská č.I VÍGĽAŠ 962 02

Štatutárny zástupca Ing. Róbert Záchenský
lČo: 00320382
DIČ: 202131876]
Bąnkové ,ipojenie č.účtu: ĺĺ.t]B a's. sK70 0200 0000 003B 7272 7B5]

(d'alej len,,manclant")

. CI. II.
Východislĺové podklady a údaje

2'] Iłýchodiskové podklady dodané mandantom:

Mandatár pred podpísaním tejto mandátnej zmluvy dostal od nrandanta východiskove
doklady a podklady potľebné k obstaraniu výkonu činnosti stavębného dozoľtl tj. PD
pľedmetnej stavby, stavębné povolenie, zmluvu o dielo s kalkuláciotl ceny, čo mandant

potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve. Za neúplnosť dodaných východiskovýclr
łokladov a podkladov zodpovedá mandattn avprípade ich neŕlplnosti' je povinný na

podnet mandanta tieto doklady a podklady doplniť' resp. dodať.

Východĺskové (ldaje dodané mandantom:
Názov stavbv:
Znížen ie e nergetÍckej náročnosti objektu mgterskej škôl ky
Zvolenská 730/6 v obcÍ vígl'aš

Míesto stavbv: vÍcľłŠ
Stavebník: KOLEK s,ť.o Luěenec

*ĺ, ši]tilEň} zástupca Ing.Milan Mľva
Teľmín zaěatia stavbv ĺodl'a harmonogramu: lll2018
Termín dokončenia celei strvbv ,odľ, hoľmonopľamu: 05120ĺ9
Snôsob "ty-tpľĺnia slglźy- dodavate l's ky

,8

ŕo
DIČ
Trvąlé bydĺisko:
Bankové spojenie



čl. rrr.
Predmet plnenia

Mandatáľ Sa zavä'zuje, że v rámci živnostenského oprávnenia obstaľá za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta výkon ěinnosti stavebného dozora poěas
realizácie stavby a po dokončení stavby podl'a pľílohy ě.1 , ktorá je neoddelitel'nou súčäsťou
tejto zmluvy

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

čl. rv.
čas plnenia

Mandatáľ sa zavdzuje vykonávať ěinnosti v ľozsahu Čl. lu. tejto zmluvy s teľmínom
zač,atia ěinnosti - dňom podpisu zmluvy oboma stranami do dňa ukoněenia celej stavby.
V pľípade, že dôjde k pľediženiu doby obstarania z dôvodu, ktorý nebude na stľane
mandattra, zmluvné strany upravia dohodou, formou písomného dodatku k tejto zmluve,
ěas plnenia

Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatáľ mohol činnosti v rozsahu
Cl. III. tejto zmluvy ľiadne a věas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi
odplatu v dohodnutej výške a termínoch.

Dodržanie času plnenia zo stľany mandatáľa je zétvislé od ľiadneho a včasného
spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve (edná sa najmä o splnenie
podmienok dohodnutých v Čl. II., bode 2.l tejto zmluvy)' Po dóbu omeškania
mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so splnením
pľedmetu plnenia.

čl. v.
Odplata

Mandant zaplati mandatárovi odplatu za ěinnosti v ľozsahu Čl. Ill. tejto zmluvy čiastku
11 300._ Eur , slovom jeđenást'tĺsíctľisto euľ , na zźlk|ade fakturácie a to v dvoch
platbách -prvá platba bude po pľestavaní 50% nákladov stavby vo výške 50% celej
sumy t.j. 5 650 .-Euľ a dľuhá -konečná faktúľa vo výške 5650- Euľ po ukončení
stavby kolaudačným konaním.

Cena je pevná a sú v nej započ,itané všetky hotové výdavky vzniknuté pľi vybavovaní
veci (cestovné náklady, odmena za činnosť a náklady s ňou spojené).

cl. vI.
Spôsob a foľma platenia

Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v Čt. v. tejto zmluvy na základe faktúr
v lehote l4 dní od doručenia.

Vprípade omeškania so zaplatením faktúry podl'a predchádzajúcich bodov zaplati
manđant úľoky z omeškania vo výške 0,O2yo z dlżnej ěiastky za kaž'dý deň omeškania.

!tl-



čl. vrr.
ochľana dôveľných infoľmáciĺ a osobných údajov

7.l Zmluvné stľany prehlasujú podmienky uzatvorenia tejto zmluvy a ďalších zmliry či dohôd
a osobné ridaje účastníkov za dôverné informácie a nikto znich nie je oprávnený s nimi
akokoľvek nakladať.

7.2 Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto ělánku
ukončení predmetu plnenia tejto zmluvy.

zostávajű v platnosti i po

CI. VIII.
Ostatné ustanovenia

8'l Mandatár bude infoľmovať mandanta o stave ním zabezpeěovaných činností.

8.2 Mandattr sa zaväzuje, ž'e obchodné a technické infoľmácie, ktoľé mu už boli zverené
zmluvným paľtnerom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
infoľmácie nepoužije pľe iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.3 Mandatźłľ sa zavä'zuje, že pri obstaľaní dohodnutých prác ľesp. činnosti podl'a Čl' lIl. tejto
zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár
uskutoěňovať v súlade so zźnjmami mandanta a podl'a jeho pokynov a v súlade
s vyjadľeniami a ľozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy'

8.4 Mandatár vyhlasuje, że má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. Ill' tejto zmluvy.
Ak mandant o to pożiada, je mandatár povinný umožniť mu nahliadnuť do
živnostenského oprávnenia.

ct. Ix
Záverečné ustanovenia

9.l Táúo zmluva zaniká obstaraním predmetu pInenia_ kolaudačným konaním.

9.2Mandant môŽę zmluvu kedykol'vek ěiastočne alebo v celom ľozsahu vypovedať. Výpoved'
je účinná dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. od úěinnosti
výpovede je mandatár povinný nepokraěovať v činnosti, na ktoľú sa výpoved'vzťahuje. Je
však povinný mandanta upozoľniť na opatrenia potľebné na to, aby sa zabránilo vzniku
škody bezpľostľedne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti stivisiacej so
zriaďovaním záleŽitosti. Za ć,innosť ľiadne uskutoěnenú do úěinnosti výpovede má
mandatfu nárok na úhľadu alikvotnej čiastky dohodnutej odplaty.

9.3 Mandatźr môže zmluvu vypovedať s úěinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doruěená mandantovi, ak z výpovede
nevyplýva neskoľší ěas. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká zé-ľäzok mandatára
uskutoěňovať činnosť, na ktoľú sa zaviazaL Je však povinný mandanta upozoľniť na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabrźnilo vzniku škody bezprostľedne hľoziacej
mandantovi nedokoněením činnosti súvisiacej so zriad'ovaním. Za č,asť obstaľanej veci
má mandatáľ nárok na úhradu aIikvotnej čiastky dohodnutej odplaty.

9.4 Meniť a dopĺĺať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

9.5 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami $ 566 a nasl.
obchodného zákonníka v znení neskorších pľedpisov.

,il,T



9.6Táúo zmluva nadobúda platnosť aťrěinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

stľanami.

9.7 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že si túto zmluvu pred jej podpísaním pľeěítali, jej

obsahu poľożumeli a n6 znak súhlasu ju vĺastnoruěne podpísali. Zmluva bola uzavretá

po vzájómnej dohode oboch zmluvnýcń strán, nie v tiesni' ani za nápadne nevýhodných

podmienok.

9.8 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho lx pre mandanta a lx pre

mandatára.


