
MANDÁTNA zMLUvA
č.'l12011

na vtýkon stavebného dozoru a odborného pořadenstva uzavretá podra s 566 a nasl. obchodného
zákonníka medzi týmto zmluvnými stranami

t.

zMLUvNÉ STRANY

1.1 Mandant : obec selice, obecný úrad selice, ul' sov. armády
lČo: 306 151

DlČ: 2o21o24o38

Bankové spojenie : VÚB ŠaÍa

Číslo účtu : 1762g-132to2oo

Štatutárny zástupca : Starosta obce - lgor Mandák

Mandatár: lng. Jozef Tamaškovič, A. Moyzesa 1093,92572 selice
lČo : 344 57810

DlČ: 1027043578

Bankové spojenie: VÚB Šata

Číslo účtu: 114 5826 254to2oo

Štatutárny zástupca : lng. Jozef TamaŠkovič

.

PREDMET ZMLUVY

(1) naanoatar sa zavázuje, Že pre mandanta zabezpeěí uýkony stavebného dozoru a odborné poradenstvo na
stavbe : obytný komplex - 21 bytových jednotiek 

', 
Bytový dom - 5 BJ ,, obce selice, na Porovníckej ulici

v seliciach, v rozsahu uvedenom V tejto zmluve a jej prÍlohe (ďalej len sDs)

(2) stavoa, na ktorej bude mandatár VykonáVať stavebný dozor' je urČená projektom pre stavebné povolenie,

ktoný Vyplacovala lng. Jozef TamaŠkoviČ a stavebným povolenÍm, vydaným príslušným stavebným úradom.
(3) Mandant sa zavázuje, Že uhradí dohodnutÚ cenu za Vykonané práce a poskytne mandatárovi dojednané

spolupósobenle.



t.

sPÓsoBUSKUTočNENIA PRÁc

(1) Stavebn1i oozor bude VykonáVat'kaŽdý druhý deň (ponde|ok, streda' piatok) priamo na stavbe, prÍpadne podra
potreby stavby. Vyhodnotenie prác bude vykonané týŽdenne VŽdy V pondelok. V prípade havarijných situácií
pli realizáciÍ budú informácie mandantovi odovzdané okamŽite'

(2) Pri VykonáVaní prác bude mandatár dodžiavat' všeobecne závázné predpisy, technické normy, do'jednania
tejto zmluvy a bude sa riadiť Východzími podkladmi mandanta' zápismi a dohodami zmluvných strán na
štatutárnej úrovni a vyjadreniami VerejnopráVnych orgánov a organizácií.

(3) uandatar bude Vykonávať sDs pracovnÍkom lng. Jozefom TamaŠkoviěom, bytom Se|ice, A. Moyzesa .log3,

tel' domov :771 92471, mobilný telefÓn : o9o5 450782 a e-mail domov: dodo@tdesign.sk.
(4) Mandant je povinný odovzdat' Včas mandatárovj veci a informácie, potrebné na zriadenie záÍeŽitosti, pokial

z ich povahy nevyplýVa, 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 veciach
prevzat'ých pre mandanta od tretÍch osÓb. lbaŽe tÚto Škodu nemohol odvrátit' ani pri VynaloŽení odbornej
starostlivosti. Tieto Veci je mandatár povinný dať poistit', len keď to ustanoví zmluva' aIebo keď ho o to
mandant poŽiada' a to na účet mandanta.

(6) Mandatár bude vykonávat'svoju činnosť na stavbe Íormou ,,trvalého stavebného dozoru', t.j' V pÍiebehu celej
doby pÍipravy a Výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, ato VŽdy Včase podra potreby prítomnosti
mandatáťa na stavbe. Pri neporuŠovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových
sklzoch Vo Výstavbe a pod'' musí byt' jeho prítomnosť zabezpeěená aj v dňoch pracovného pokoja alebo
vorna' prÍpadne iV noci.

(7) Mandatár níe je V omeŠkaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dÓVodov na strane
mandanta a jeho zmluvných paftnerov, na čo je VŠak povinný bez zbytoěného odkladu písomne upozorniť
mandanta s bliŽŠím popisom príslušnej prekáŽky'

tv.

čAs pLHeruta

Mandatár sa zavázuje, Že Vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu ěl. ll. tejto zmluvy V termínoch:

a) Práce stavebného dozoru v priebehu stavby od: začatia Výstavby, do : ukončenia Výstavby.

b) erace stavebného dozoru po ukončenÍ stavby od : ukonČenia Výstavby, do: skolaudovania stavby.

v.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavězuje, Že poskytne mandatárovi V rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady a spolupÓsobenie
v lehote do : 31.10.2011

a) stavebné povolenie so schváleným pro.jektom'



Q)

(3)

(4)

.') jedno Vyhotoveníe kompletného projektu pre stavebné povolenie,

c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby,

(2) Mandant sa zavázule zabezpeěiť súčinnost' zhotovitera (prísluŠnej zmluvy o dielo na stavbu uvedenú V čl. ll
bod 1 tejto zmluvy) podra poŽiadaviek mandatára a stavebného zákona.
(4) Mandant udelÍ pracovnÍkom mandatára plnÚ moc na zastupovanie mandanta pri styku s inými právnickými

alebo fyzickými osobami potrebnú na Výkon stavebného dozoru.

vt.

oDMENA MANDATÁRA

(1) odmena za činnost' mandatára podra tejto zmluvy je dojednaná dohodou zm|uvných strán podra zákona číslo
18l'1996 z.z' o cenách

odmena je dohodnutá nasledovne :

za práce podra Čl. lV. pÍsm a) a b) spolu 3 000 €
odmena je bez dane z pridanej hodnoty. Pri fakturácii sa Vyúčtuje aj DPH Vo výŠke stanovenej platnými
predpismi V ěase realizácié diela.

V odmene mandatára sÚ uŽ zahrnuté Všetky náklady, ktoré mandatár účelne VynaloŽí pri plnení svojho
záVázku (okÍem nákladoV spočíVajÚcich V úradných poplatkoch a pod.)

v .

PLAToBNÉ PoDM|ENKY

(1) Mandatár má povinnosť Vyhotoviť a doručiť mandantovi faktúru za práce podra tejto zmluvy po skolaudovanÍ
stavby.

(2) Mandant má povinnosť Vyplatit' faktúru najneskÓr do 'l4 dnÍ odo dňa doručenia ÍaktÚry mandantovi'

(3) Pre prÍpad zrušenia tejto zmluvy z dÓVodu na strane mandanta, ktoré neboli spÓsobené zavinenÍm alebo
spósobom Vykonania prác zo strany mandatára, mandatárom Vykonané práce budú Vyfaktúrované mandantovi
Vo výŠke do tej doby vykonaných prác a Úěelne vynaloŽených nákladov. VýŠka prác a nákladov musí byť
odsÚhlasená mandantom.

(4) V prípade omeškania úhrady faktÚry mandantom platia ustanovenia obchodného zákonníka' To isté platí, ak
je v omeŠkanl mandatár s odovzdanim/resp. Vykonanlm prác.

vilt.

zooPoVEDNosŤ za vloy

(1) Mandatár za to, Že predmet tejto zmluvy bude vykonaná podla projektu V súIade s technickými a práVnymi
predpísmi a podla ustanovení tejto zmluVy.

(2) Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spÓsobené pouŽitím podkladov prevzatých od mandanta
a mandatár ani pri VynaloŽenÍ VŠetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnost'.

(3) PrÍpadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatnlť bezodkladne po zistení
vady.



(1)

(z',)

tx.

vŠeosecNÉ DoJEDNANIA

práva a povinnosti oboch zmluvných stÉn, ktoíé nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán
z tejto mandátnej zmluvy Vzniknuté, sa riadia ustanoveniami $566 aŽ 576 obchodného zákonnÍka o mandátnej
zmluve' ako i prÍslušnými Všeobecnými ustanoveniami obchodného zákonníka a občianskeho zákonnÍka.
Táto zmluva je Vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kaŽdá strane obdrŽÍ po jednom VyhotovenÍ.

V seliciach dňa : 1. 11. 2011 V seliciach dňa : 1. 11. 2011

PozEÍtl'.'ÝcH sTAVlEBlllc. JozEF TAxAšKovlč
autorlzovaný inŽinioÍ
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