MANDATNA ZMLUVA
č.lO/08/2019
na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka medzi týmto zmluvnými stranami

1.
ZMLUVNÉ STRANY
Mandant:
Obec Dúbravy
IČO:
00319899
IČ OPH:
2021318673
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko
IBAN; SK1956000000001225053001
Štatutárny zástupca: Elena Grňová, starostka obce.
Mobil: 0903493917, e-mail:obec@dubravy.sk
Mandatár:
Ing. Jozef Pikula Aut. Ing. - reg. Číslo 0446-A-l
IČO;
33825645
DIČ:
1031339254
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK 35 0900 0000 000340899083
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Pikula ,
mobil; 0908957647, e-mail: pikulajol45@gmail.com

II.
PREDMET ZMLUVY
(1)

Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkony stavebného dozoru na stavbe:

Zariadenie sociálnych služieb v Dúbravách
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
(2) Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za odplatu a
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene činnosť stavebného
technického dozoru počas realizácie stavby :
- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
- Účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotovitel’ pred začatím prác.
- Dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a iných povolení potrebných
pre výstavbu.
- Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní.
- Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby.
- Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby,
nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti.
- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov.
- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu
objednávateľovi.
- Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté,
alebo sa stanú neprístupnými.

- Spolupráca s geodetom zhotoviteľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov.
- Spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi
realizačných projektov a so zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie
prípadných chýb projektu.
- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác,
kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok.
- Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu
diela.
- Sledovanie vedenia stavebného denníka.
- Hlásenie archeologických nálezov.
- Kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad nad dodržiavaním zásad
bezpečnosti práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany.
- Pravidelné vykonávanie sprievodnej foto dokumentačnej činnosti a vypracovávanie
písomných správ o priebehu realizácie.
- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na
obmedzenie škôd pre ohrození zdravia alebo majetku na stavbe.
- Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľa na
nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovam' návrhov opatrení
zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác.
- Príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.
- Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní
o odovzdám' a prevzatí.
- Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela.
- Kontrola, či zhotovitel’ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí
diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov.
- Príprava podkladov pre kolaudačné konanie.
- Účasť na kolaudačnom konám'.
- Kontrola vypratania staveniska.
(3) Výkon stavebného dozoru sa mandatár zaväzuje realizovať počas realizácie stavby
v súlade s časovým harmonogramom stavby až do konania o odovzdaní a prevzatí
stavby a kontroly vypratania staveniska dodávateľom stavebných prác.
(4) Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, je určená projektom pre
stavebné povolenie a realizáciu, ktorý vypracoval Ing.arch Marcel Pikula aut. arch.
a platným stavebným povolením, vydaným stavebným úradom.
(5)Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne
mandatárovi dojednané spolupôsobenie.

III.
SPÔSOB USKUTOČNENIA PRÁC
(1) Stavebný dozor bude vykonávať občasným dozorom priamo na stavbe, najmä podľa
potreby stavby. Vyhodnotenie prác bude vykonané podľa priebehu stavebných prác podľa
dohody prevažne v dohodnutý pondelok. V prípade havarijných situácií pri realizácií
budú informácie mandantovi odovzdané okamžite.
(2) Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta,
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií.
(3) Mandatár bude vykonávať stavebný dozor osobne
alebo Ing arch. Marcelom Pikulom aut.arch, bytom v Detve - Skliarovo ,
mobilný telefón: 0905929775. e-mail :arting@arting.sk
(4) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na zriadenie
záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.
(5) Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zriadenie záležitosti
a na veciach prevzatých pre mandanta od tretích osôb. Ibaže túto škodu nemohol odvrátiť
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať poistiť, len
keď to ustanoví zmluva, alebo keď ho o to mandant požiada, a to na účet mandanta.
(6) Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou „občasného stavebného
dozoru“, t.j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy
v čase dohodnutom podľa potreby prítomnosti mandatára na stavbe. Pri neprerušovanom
priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod.,
musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna,
prípadne i v noci.
(7) Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti
z dôvodov na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez
zbytočného odkladu písomne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky.

IV.
ČAS PLNENIA
(1) Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto
zmluvy v termínoch:
/iQ p ^
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a) Práce stavebného dozoru v priebehu stavby od:....
(2) Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti technického dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia čas plnenia
formou písomného dodatku k tejto zmluve.
(3) Pracovné stretnutia (kontrolné dni) počas výstavby stavby budú pravidelne organizované
v zmysle internej dohody medzi investorom, stavebným dozorom a dodávateľom stavebných
prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Mandant
a mandatár sú povinní sa zúčastňovať na uvedených pracovných stretnutiach. V prípade
neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas
informovať, a to písomným oznámemm na uvedenú adresu mandanta (e-mailom) minimálne
3 dni pred uskutočnenim pracovného stretnutia.

v.
SPOLUPÔSOBENIE MANDANTA
(1) Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady
a spolupôsobenie v lehote do;29.08.2019
a) stavebné povolenie so schváleným projektom,
b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizáciu,
c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.
(2) Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa (príslušnej zmluvy o dielo na
stavbu uvedenú v čl. II bod 1 tejto zmluvy) podľa požiadaviek mandatára a stavebného
zákona.
(3) Mandant udelí pracovníkom mandatára plnú moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inými právnickými alebo fyzickými osobami potrebnú na výkon stavebného dozoru.

VI.
ODMENA MANDATÁRA
(1) Odmena za činnosť mandatára podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán
podľa zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách
(2) Odmena je dohodnutá nasledovne;
-

za práce podľa čl. IV. písm a) 4000,0 €
Celková výška sumy bude rozdelená do nasledujúcich splátok:
V mesačných splátkach 14 mesiacov po: 285,00 €

(3) Odmena je bez dane z pridanej hodnoty. V odmene mandatára sú už zahrnuté všetky
náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku (okrem nákladov
spočívajúcich v úradných poplatkoch a pod.)
^
(4) V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty po termíne
‘.fí.?.*f.r..z dôvodu na strane
mandanta a jeho zmluvných partnerov, uhradí mandant mandatárovi výkon stavebného
dozoru stavby v čase predĺženia lehoty, do výšky zmluvne dohodnutej ceny dodatku k
zmluve.
(5) Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi naviac práce, ktoré nie sú súčasťou tejto
zmluvy v prípade, ak ich bude požadovať.
(6)

VII.
PLATOBNÉ PODMIENKY
(1) Mandatár má povinnosť vyhotoviť a doručiť mandantovi faktúru za práce podľa tejto
zmluvy vždy k poslednému dňu mesiaca.
(2) Mandant má povinnosť vyplatiť faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry
mandantovi.
(3) Pre prípad zrušenia tejto zmluvy z dôvodu na strane mandanta, ktoré neboli spôsobené
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany mandatára, mandatárom vykonané
práce budú vyfaktúrované mandantovi vo výške do tej doby vykonaných prác a účelne
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 omeškaní mandatár s odovzdaním/resp. vykonaním prác.

vín.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
(1) Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu
v súlade s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.
(2) Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
mandanta a mandatár ani pri vynaložem' všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť.
(3) Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady.

IX.
VŠEOBECNÉ DAJEDNANIA
(1) Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako
i nároky zmluvných strán z tejto mandátnej zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami
§566 až 576 Obchodného zákomúka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými
ustanoveniami Obchodného zákomúka a Občianskeho zákormíka.
(2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
(3) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov
na právne normy porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
(4) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
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