
                  M A N D Á T N A     Z  M L U V A  č.  1/2019

       uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 ZB.
                                         na výkon stavebného dozoru

                                                             Čl. 1.
                                               ZMLUVNÉ STRANY

1.1.1. MANDATÁR
Meno a priezvisko:                       Ing. Ján Môcik
Miesto podnikania:                      Nemecká SNP 18/150                                                             
          IČO:                                  33921692
          DIČ:                                  1031178643
Zápis v živnostenskom registri:   ev. č. Žo-95813, reg.č. 848/95 z 05.06.1995
Štatutárny zástupca:                      Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:                 Ing. Ján Môcik
Bankové spojenie:                        Slovenská Sporiteľňa a.s. č. účtu:
                                                      SK63 0900 0000 0000 7981 0566
Telefón:                                         09605 449 106
A-mail:                                          mocik.jan@gmail.com

1.1.2 MANDANT
Obchodné meno:                           Obec Mýto pod Ďumbierom
Sídlo:                                            Mýto pod Ďumbierom č. 64                       
                                                       976 44 Mýto pod Ďumbierom     
 
Štatutárny zástupca:                       Ing. Roman Švantner starosta obce
           IČO:                                    0031 3637
           DIČ:                                    2021 1169920, neplatič DPH
           
Bankové spojenie:                         VÚB a.s., pobočka Brezno
Číslo účtu:                                     SK 790200000 000 0492 3312
IBAN                                              SWIFT kód BIC: SUBASKBX
tel číslo:                                          048/619 51 06
e-mail:                                            ou@mytopoddumbierom.sk

                                                    
                                                       Čl.2.

1.2. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok   
       v nej uvedených, pre mandanta, na jeho účet a jeho menom vykoná stavebný    
       dozor na stavbe:     

      Rekonštrukcia obecných komunikácií, Mýto pod Ďumbierom, III. etapa   
          v rozsahu:

– Projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Vladimírom Šipkovským
autorizovaný architekt – 0864 AA, september 2018.
                                                                                                                             
2.1.   Mandant sa zaväzuje, že vykonanie a zariadenie dojednaných činností zaplatí mandatárovi vo
výške dojednanej v tejto zmluve a uhradí mu náklady nevyhnutne vynaložené pri plnení predmetu
tejto zmluvy.
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                                                     ĆL.3  
          3.1.    Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie a výkon   technického
    dozoru generálneho dodávateľa v súlade so schválenou PD stavby    
                    Rekonštrukcia obecných komunikácií, Mýto pod Ďumbierom, III.
                    eteapa.
                                                     Č.l. 4.
                  SPôSOB  PREDMETU ZMLUVY
          4.1.   Pri plnení predmetu zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecné     
                   predpisy, technické dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť
                   podkladmi mandanta, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy,
                   jeho zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a
                   vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
          4.2.   Pokiaľ v priebehu spracovania zadania uzavreté dohody budú mať vplyv
    na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa mandant upraviť dodatkom k
   tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu
   plnenia.
4.3.  Odborné činnosti a záležitosti je mandatár povinný zabezpečiť s ná-
                   ležitou starostlivosťou a odbornosťou a v súlade so záujmami mandanta.
           4.4.  Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním  
                   činností na ktoré sa mandatár zaviazal v čl. 3 tejto zmluvy, podľa   
                   zápisnice o vykonaní zmluvných činností.

                                                       Čl.5.
          5.1.  Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy vykoná v
   tejto lehote: Od 2.5.. 2019 do 31.5. 2019.

                                                       Čl.6.
                   SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
         6.1.  Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splní podľa týchto
                 podkladov – Príslušnej časti projektovej dokumentácie.

                                                        Čl.7.
                 CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ  PODMIENKY

          7.1.   Cena za práce a činnosti dojednané v predmete tejto zmluvy je dojednaná
                   dohodou zmluvných strán vo výške 800,0-EUR.

       7.2.    Okrem zmluvnej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré
                 účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku
                 Cestovné náklady 20,0 Eur mesačne t.j. 20,0,0 EUR celkom.
       7.3.    Odplata za činnosti podľa bodu 7.1. a 7.2. bude nasledovná:
                 Mandant uhradí mandatárovi v jednej splátke vo výške 800,0 Eur
                  + 20,0 EUR.
                                                        
       7.4.    Mandatár vystaví mandantovi do piateho dňa v mesiaci faktúru podľa
  bodu 7.3.
       7.5.    Mandant zaplatí mandatárovi odmenu do 14 dní od vystavenia faktúry
                 bezhotovostným prevodom na účet v banke mandatára. Za deň úhrady sa     
                 deň pripísania finančnej čiastky na bankový účet mandatára.
       7.6.    V prípade že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z    
  z dôvodov na strane mandanta bude mandatár práce rozpracované  



  ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať mandantovi.     

                                                        Čl.8
        8.1.    Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto
   zmluvou sú zabezpečené podľa tejto zmluvy.    
        8.2.    Mandatár zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
   prevzatých od mandanta a ani po vynaložení  všetkej starostlivosti
   nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil mandanta
   a ten na nich trval.
       8.3.    Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti
  najneskôr do jedného roka odo dňa jej splnenia. Reklamáciu je povinný
  uplatniť bezodkladne, písomne do rúk mandatára v technických veciach.
       8.4.    Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie reklamovaného
  nedostatku, alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je
  vylúčená.
      
                                                       Čl.9
                                          ZMENA  ZÁVäZKU
        9.1.   Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch kedy  
                 sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce
  pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na
  mandatára. Mandant je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy
  ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia,
  dojednaných v tejto zmluve.
        9.2.    K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne
   v lehote 14 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je
   týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
        9.3.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že mandant uhradí mandatárovi  
                   náklady v preukázanej výške za vykonané práce a činnosti, ktoré vznikli
   mandatárovi tým, že mandant ani v dodatočnej lehote, primeranej,
   záväzku, nesplnil svoju povinnosť, spolupôsobenie v dojednanom rozsahu
   a mandatár na základe toho od zmluvy odstúpil. Tým nie je dotknuté
   právo mandatára na úhradu škody vzniknutej porušením povinností
   mandanta.

                                                            Čl.10
                                      VŚEOBECNÉ USTANOVENIA
        10.1.  Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy
                  zastupoval mandanta pri plnení zmluvou dohodnutých činností.
                  Úkony mandatára takto urobené zaväzujú mandanta v plnom plnom
                  rozsahu.
        10.2.  Východiskové podklady podklady zostávajú v archíve mandatára.
        10.3.   Na požiadanie mandatára v prípade, ak to zariadenie záležitostí bude
   vyžadovať konanie v mene mandanta, je mandant povinný vystaviť
   mandatárovi písomné splnomocnenie.
        10.4.   Zmluva je uzavretá okamihom kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je
    doručený mandantovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým  
                   obsahom.
        10.5.   Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo zámery je  
    odmietnutím predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.



        10.6.    Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
     štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.    
         10.7.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia
     obdrží mandant a dve mandatár, po ich podpísaní.

        V Mýte pod Ďumbierom, dňa:2.5.2019               
         Mandant: Obec Mýto pod Ďumbierom č.64        Mandatár:  Ing. Ján Môcik
                         976 44 Mýto pod Ďumbierom

       Samostatné prílohy:
       Kópia – Osvedčenie vydané Slov komorou stavebných inžinierov z 30.8.2001

  


