
Mandátna zmluva
uzaweápodlb § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

l. Mandantom: Obec Šintava
adresa: 925 5I Šintava
zastupeným : Miroslav Holička , starosta obce
IČo: 00306193
DIČ: 2021000926
bankové spojenie:

( d'alej ,;nandant" )

a

2. Mandatrárom: Ing.arch.Rastislav Bocán
adresa: Hlboká22,9l7 0l Trnava
IČo: 33199680
DIč: 1030758344
lČ opg: Sk 1033758344
bankové spojenie : Slovenská sporitelŤa a.s.Bratislava
číslo úěfu: 4557040210900

( d'alej ,,mandanáť')

I.
Predmet zmluvy

1 . Mandatár sa zavázlje, že pre mandanta v jeho mene bude vykonávať technic\ý dozor na stavbe:

,,14.b.j. - Nájomné byty - Šintava", ( d'alej ,,stavbý' ) v rozsahu projektovej a rozpočtovej
dokumenácie a podl'a zrrluvy uzawetej medzi mandantom a áotovitelbm stavby.

2. S týmto cielbm mandant udel'uje mandatrárovi plnú moc na všetky úkony, ktore bude mandatrár

v mene mandanta vykonávať na základe čl. il tejto zmluvy.

3. Mandant poskytne mandati{rovi kvýkonu ěinnosti potrebnú súčinnosť avšetky potrebné
doklady, najmá projektovu dokumentáciu, rozpočet, zrrrluvu so áotovitelbm stavby, stavebné
povolenie a pod.

4. Mandant zabezpeéí:
a) podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia,
b) u projektanta dopracovanie projektovej dokumenácie z titulu požadovaných zmien, prípadne

v rámci autorského dozoru prítomnosť projektanta resp. statika na vysvetlenie k projektovej

dokumentácii, ak je táto nedostatočná pre realiáciu stavby.

il.
Rozsah a čas plnenia

1. V nímci v,ýkonu tecbnického dozoru je mandatír povinný vykonávať pre mandanta najmá tieto

činnosti:
- ápisničné odovzdanie staveniska áotovitel'ovi v stavebnom denníku,
- sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného
dohl'adu po dobu realizácie stavby,
- sledovať či práce na stavbe sú vykonávané v súlade s platnými zíkonmi a vyhláškami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumenáciou a časového plránu stavby,



- sledovať a kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a technológie realizovaných prác na stavbe
v súlade s platnými normami a predpismi,
- preberanie tých ěastí stavby, ktoré budú v d'alšom postupe stavby zakryté,
- kontrola a zodpovednosť po vecnej stránke za množstvá nealizovaných prác na stavbe
a zistené množstva zaznamenávať,
- kontrola a zodpovednosť za vedenie stavebného denníka a úplnosť zálmamov v súlade
s podmienkami zmluvy,
- kontrola a zodpovednosť za včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdiť v ňom termín
zaěatia stavby, kontrola obsahu stavebného denníka vedeného áotovitelbm,
- kontrola a zodpovednosť za správnosť súpisu vykonaných prác, ako podkladov pre fakturáciu
stavby,
- vypracovať fotografickú dokumentácil zrealizácie stavby za jednotlivé stavebné objekty
stavby, ktoré budú predmetom fakturácie medzi mandantom a áotovitelbm,
- kontrola a zodpovednosť za správnosť vykonaných prác na stavbe v súlade s fakturáciou tj.
kontrola podl'a výkazu qýmer zrozpoéttl stavby, názvov objektov, položiek, jednotkových cien,
množstiev a súm v súlade s fotodokumentiáciou stavby,
- upozornenie mandanta pri fakturácii neoprávnených položiek áotovitelbm stavby,
- predkladať mandantovi zápis zkontrolných dní, riešenia závad, problémov avád,
- podiel'ať sa na vzájomných konzultáciách medzi áotovitelbm stavby, stavebníkom
a projektantom stavby zameraných na objasnenie nie jednoznačných náwhov a požiadaviek.

2. V záverečnej časti mandatiár:
- dohodne so ástupcom áotovitel'a pracovný harmonogram preberacieho konania,
- vyžiada od áotovitel'a a skontroluje doklady pre odovzdanie aprevzatie stavby,
- skontroluje vykonávané skúšky počas qýstavby, ktoré bude potrebné predložiť ku
kolaudačnému konaniu,
- zabezpeěí vyhotovenie zápisu z preberacieho konaniq v prípade neprevzatia stavby navrhne
nárhradný termín, sankcie a pod.
- bude kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch.

3. Techniclcý dozor bude vykonávaný po dobu realizácie stavby podl'a zrrrluvy uzawetej medzi
mandantom a áotovitel'om stavby

ilI.
Cena prác a platobné podmienky

1. Cena za výkon technického dozoru je dohodnutá za stavbu vplnom rozsahu podl'a zmluvy
medzi obj ednávatelbm a áotovitelbm.

2. Cena za qýkon technického dozoru v rozsahu podl'a čl. il. 1,2,3, tejto nnluvy je 8 500,- EUR.
Mandatrár je platcom DPH.

3. Dohodnuúí cena bude mandatárovi uhradená nazáklade faktúrvpiatich splátkach: a) 1700,-
EUR po prestavaní 20Yo znluvnej ceny podlb zisťovacieho protokolu vykonaných prác medzi
objednávatelbm a áotovitelbm ( Zmluva o dielo ), b) 1 700,- BUR po prestavaní 40Yo,

c)l 700,- EUR po prestavaní 60%, d) l 700,- EUR po prestavaní 80Yo, e) 1700,- EUR po

ukončení celej stavby, uskutočnení preberacieho konania apo vydaní právoplatného

kolaudačného roáodnutia. K uvedenlým finančným sumám bude pripočítaná DPH.

4. Splátky uhradí mandant mandatárovi do 30 dní po realizácii - prestavaní objemu prác

uvedeqých v ěl. il. bod 3.a), 3.b), 3.c), 3.d) a po preberacom konaní ěl. m. bod 3. e).

5. V prípade, že mandant bude v omeškaní s úhradou splátky v lehote jej splatnosti, zaváz$e sa

zap|atiť úrok z omeškania 0,0 sYo z dlhlej sumy za každý deň omeškania.



l.

J

Iv.
všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaván$ít, že pristupia na zodpovedaj cu znenu zÁvízku v prípadoch, kedy
Po uzavretí zmluvy zrrrenia rozsah a termín predmetu zrrrluvy podl'a čl. II, alebo vzrriknri nové
požiadavky mandanta, s preukázatelh m vplyvom na cenu atermín plnenia.

Zmluva vznild prejavením srihlasu s cel m jej obsahom. Sťrhlas musí byť písomn;, riadne
potwdenl a podpísan oprávnen; m ástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

Meniť, alebo doplňovať text tejto zrrrluvy je možné len formou písomn ch dodatkov, ktore budri
Platné, ak budri riadne potwdené a podpísané oprávnen; mi ástupcami oboch zrrluvn ch strán.

K náwhom dodatkov k tejto zrnluve sa zmluvné strany zavázuj vyjadriť písomne v lehote 7 dní
od doruČenia návrhu dodatku druhej strane. Po tu isfu dobu je f mto návrhom viazaná strana"
ktoní ho podala.

Pre otrázky touto zmluvou neriešené platia pdslušné ustanovenia Obchodného zikonnft,a
a ostatn ch všeobecne áv'án chpredpisov.

Táto zrnluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie pre mandatára.

ÚČinnosť zrrrluvy je podmienená podpisom zmluvy medzimandantom a dodávatelbm
stavebn; ch pnác na projekt,,14 bj. -Nájomné byty - Šintavď'.

všintave,dňa /I/ //
lno.arch. Hastislav BOCÁM

Hlboká 22, TRNAVA

o niobil: 0903/ 450 934
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V Trnave, dňa

rng.arch.Rasúislav Bocán
StavebnY dozor


