
 

Mandátna zmluva  
 

 

Mandatár : Ing. Miroslav Ďurica – adresa 962 04  Kriváň č. 259  nar. 1.10.1965 

                    číslo oprávnenia  10562   - stavebný dozor 

 

na strane jednej a 

 

Mandant :  Obec Vígľaš Zvolenská č.1  962 02 Vígľaš, IČO: 00320382, DIČ: 2021318762 

                    Zastúpená Ing. Robertom Zachenským, starostom obce 

 

na strane druhej 

 

uzatvárajú podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného 

zákonníka, túto mandátnu zmluvu : 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať  stavebný 

dozor na stavbe „ Priemyselný park Vígľaš- technická infraštruktúra - dobudovanie“. 

 

II. 

Doba plnenia predmetu zmluvy 

Doba plnenia predmetu zmluvy sa stanovuje od 5.11.2018 do 10.12.2018. 

 

 

III. 

Odmena a jej splatnosť 

Odmena pre mandatára sa stanovuje dohodou vo výške 1000 Eur (slovom: jedentisíc Eur) a je 

splatná do tridsiatich dní po preberacom konaní stavby bezhotovostne na účet mandatára 

SK80 8360 5207 0042 0327 9070. Za daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce 

z vyplatenej odmeny si plne zodpovedá mandatár. 

 

IV. 

Plnenie zmluvných povinností 

Mandatár môže svoje zmluvné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, splniť sám 

alebo prostredníctvom tretej osoby. Za riadne splnenie týchto zmluvných povinností však 

zodpovedá mandatár. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. 

Výpoveď 

Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to čiastočne alebo v celom rozsahu. 

Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne 

plynúť v nasledujúci deň po dni, kedy bola výpoveď doručená mandatárovi.  Po vypovedaní 

zmluvy mandantom má mandatár nárok na pomernú časť odmeny a náhradu vynaložených 

oprávnených nákladov až do uplynutia výpovednej lehoty a mandatár má povinnosť 

vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy až do uplynutia výpovednej lehoty. 

 

VIII. 

Ostatné dojednania 

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto mandátna 

zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Zmluva bola vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom exemplári. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, 

že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali. 

 

 

Vo Vígľaši dňa :     4.11.2018 

 

                           

 

 

Mandant                                                                        Mandatár 


