
ilndátna zmluva 

(o obstilr;lvilni dletifosti " veslOfiJ) 

le str .. ly 
1. Mandant: MESTO Krásno nad Kysucou 

MÁJA č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
. Jozef Grapa - primátor 

2. Mandalár: Miroslav Sumský - INVESTAV 
a) adresa: LesnIcka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou 
b) zastupený: Miroslav Sumský - majiler 

ltO: 
I , 

" rnu:lmel 
Zabezpeeenie lIýttonu stavebného dozOl'l.l. 
1. Mal'ldatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre 

mandanta sa Jeho menom vykonajú a zariadi 'Y >lor na stavbe: ful< y.-
Rozsah stavby, pre ktoru bude mandatár vykonávaľ slaYebný 

dozor, Je stanovený projektovou dokumentáciou, ktoru vypracoval: Ing. Oliver Golis autorizovaný stavebný 
inžinier. 

Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dojednaných činnosti zaplati mandatárovi odplatu 
vo vý!;ke dojednanej v tejto zmluve, 

.1. Itl 
" ohsah prerlmetu plnen i a 

l . Zabezpečenie a výkon stavebného dozoru v zmysle predloženého cenového návrhu zo dna 
04.08,2011 . 

" r>ln""I<'1 predmetu zmluvy 
l . Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržal' v~né záväzné predpisy, 

lechnické normy, dojednania tejto zmluvy a riadil' sa východzimi podkladmi mandanta, odovzdanými ku dnu 
uzatvorenia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán na ttatutámej urovni a 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

2. Odborne investOfsk.é činnosti a záležitosti je mandatar povinný zabezpečovať s náležitou 
starostlivosťou a odbornosťou , v súlade so záujmami mandanta. 

",,,rlaln .. lI'"lu il 

(o obstarolovani z<lletitosll investofiJ) 

'" 1. Mandant MESTO Krásno nad Kysucou 
MÁJA e, 1255, 02302 Krásno nad Kysucou 

. Jozef Grapa - primátor 

2, Mandatár: Miroslav ~umský - INVESTAV 
adresa: Lesnfcka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou 

~Č~ď'::.~."M~;"',~oslav ~umský - majitef 

"tfim .. 1 

Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. 
1. Mandatár sa zaväzuje. že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych pre 

mandanta sa jeho menom vykonajú a zariadi na stavbe' 
Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonavaf stavebný 

dozor, je stanovený projektovou dokumentaciou, ktoru vypracoval: Ing. Oliver Golis autorizovaný stavebný 
inžinier. 

Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dojednaných einnostl zaplatI mandatarovi odplatu 
vo výtke dojednanej v tejto zmluve. 

'IO 
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l . Zabezpečenie a výkon stavebného dozoru v zmysle predloženého cenového návrhu zo dl'la 
04.08.2011 . 

f '''''''' IH nmelu 7mhJvy 
l . Pri plnenI Pfedmetu tejto zmluvy sa mandatár zavIlzuje dodržať v!eobecné závllzné predpisy. 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadil' sa východzími podkladmi mandanta. odovzdanými ku dl'lu 
uzatvorenia tejto zmluvy. jeho pokynmi. zápismi a dohodami zmluvných strán na ttatutárnej urovni a 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

2. Odborne investOfské činnosti a záležitosti je mandalar povinný zabezpečovať s náležitou 
slarostlivosl'ou a odbomosl'ou. v súlade so záUjmami mandanta 



"" l. Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim činnosti, na ktoré sa 
mandalar zaviazal v čl. III tejto zmluvy pre mandanta, a ktoré vykona II tejto lehote: 

· ~:~o~:~:~!--~q/;.~kt ;::::· 
• činnost' bude vyIo;on;tä~Y zmysle cenového návrhu zo dňa 04.08.2011 . 

Stavebny dozor bude občasný, pocIra potreby investora a zhotovitera. 

n podklady 
nit lit r 

l . Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splni podra tychlo požiadaviek mandanta: 
platný realizaény projekt stavby (1 x), 
stavebné povo~nie a vyjadrenia (CO), 
dodávaterské zmluvy, 

• rozpočet stavby, 
2 V rémei svojho spolupOsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 

vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadováteni podkladov, dopll'lujucich udajov, spresni vyjadrenie a 
stano"isko. ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolup6sobenie poskytne 
mandalárovi najneskôr do siedmich dn! od jeho vyžiadania. Osobitnu lehotu dojednajú strany v pripade. ak 
p6Jde o spolupOsobenie. ktoré nem6te mandant zaobslarat' vlastnymi silami. Strany sa m6tu dolwxlnuť na 
tom. že takéto činnosti a práce zabezpeči mandatár za osobitnu uhradu. 

3. Maooanl poskytne mandatárovi pre vYkon zmluvnej činnosti a pre vypočet ceny za obstarávanu 
záležitosť údaje o nákladoch stavby. 

l . Cena za práce a činnosti dojednané v predmete tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvnych strán 
podra § 2 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách. Mandatár a mandant sa dOhodli na nasledovnej cene: 

• 
• Slovom: 

Slavebny dozor v E bude fakturovany v súlade s fakturáciou zhotovitera. na doručenú faktúru. \lýška 
doručenej faktúry. bude vypočitaná podra prestavanych nákladov stavby zhotoviterom a bude predstavovať 
percentuálny podiel z dohodnutej ceny v mandátnej zmluve. 

3. Úhrada faktúry so splalnosťou do 10 dni bude vykonaná z depozitu:- MESTA Krásno nad Kysucou z 
Učtu mandanla:- VÚB a.s. Bratislava, pobočka Cadca , číslo OCtu: 

4 . Predpokladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená mandatárom v de!'! zdaniterného 
plnenia za stavebny dozor. 

Vecnú stránku faktúry kontroluje a potvrdzuje za mandanta Ing. Jozef Grapa. 
5. Pre prípad omeškania mandanta s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokulu vo výške 

0,05 % z fakturovanej ceny za každy dell omeškania. 
6. Pri neplneni a porušení zmluvy zo strany mandatára dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu 0,05 % z 

fakturovanej ceny za každy de!'! omdkania. za každy objektivne zisteny prlpad. 
7. V prlpade odstúpenia od tejto zmluvy z dôvoclu na strane mandanta bude mandatár fakturovať podiel 

z dohodnutej ceny podra prestavanost i. 

'TIJ ;,dy. 1;H1I1t~ 
l . Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú zabezpečené podra 

tejto zmluvy. 
2. Mandatár nezodpovedá za závady. ktoré boli spOsobené použitim podkladov prevzatych OCI 

mandanta a ani pri vynaloženl všetkej starostlivosti nemohol zistil' ich nevhodnost'. pripadne na liu upozornil 

o 

1. Predmet plnenia dojednany v teJlo zmluve je splnený riadnym vykonanim t innosli, na ktoré sa 
mandatar zaviazal v čl. III tejto zmluvy pre mandanta, a ktoré vykoné v tejto lehote: 

· ~:~o~:~:~!--~q;;~jZ ~'::::' 
• činnost' bude vyIIon~ä~v zmysle cenového navrhu zo dňa 04.08,2011 . 

Stavebný dozor bude občasný, pocIľa potreby investora a zhotovitera 

"' '" o 
, . Predmet plnenia tejto zmluvy mandalar vykoná a splni podra tYchlO požiadaviek mandanta: 
platny realizačný prOjekt stavby (1 x), 

• stavebne povo~n ie a vyjadrenia (CO), 
dodáva t eľské zmluvy. 

• rozpočet stavby, 
2 V ramei svojho spolupOsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 

vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadolláteni podktadov, doplr'lujúcich údajov, spresni vyjadrenie a 
stanovisko, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolup6sobenie poskytne 
mandatarovl najneskôr do siedmich dni od jehO vyžiadania Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade. ak 
p6Jde o spolupôsobenie. ktoré nem6te mandant zaobstaral' vlastnými silami. Strany sa móžu dollodnuť na 
tom. že takéto člf1nOSh a práce zabezpeči mandatár za osobitnu Uhradu. 

3. Mandant poskytne mandatárovi pre výkon zmluvnej činnosti a pre výpočet ceny za obstarávanú 
záležitosť údaje o nákladoch stavby 

" 1. Cena za práce a činnosti dojednané v predmete tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán 
podľa § 2 zákona č. 16/1996 Z. z. o cenáCh. Mandatár a mandant sa dohodli na nasledovnej cene: 

• 
• Slovom: 

Stavebný dozor v € bude fakturovaný v súlade s fakturácIOu zhotoviteľa . na doručenú fakturu. Výska 
doručenej faktúry, bude vypočrtaná podra prestavaných nákladov stavby zhotoviterom a bude predstavovať 
percentuálny podiet z dohodnutej ceny v mandátnej zmluve. 

3. Úhrada faktúry so splatnost'ou do 10 dni bude vykonaná z depozitu:- MESTA Krásno nad Kysucou z 
Učtu mandanta:- VÚB a.s. Brat islava. pobočka Cadca, číslo Učtu. 

4. Predpokladom pre úhradu ceny dodávl<y bude faktúra vystavená mandatárom v de!'! zdaniterného 
plnenia za stavebný dozor. 

Vecnu stránku faktúry kontroluje a potvrdzuje za mandanta Ing Jozef Grapa. 
5. Pre prípad omeskania mandanta s uhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnu pokutu vo vyske 

0.05 % z fakturovanej ceny za kal!:dý dell omeskania. 
6. Pri neplnen i a porusení zmluvy zo strany mandatára dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu 0,05 % z 

fakturovanej ceny za každý dell omeskania. za každý objektivne zistený prlpad. 
7 V prlpade odstúpenia od tejto zmluvy z dôvodu na strane mandanta bude mandatár fakturoval' podiel 

z dohodnutej ceny podra prestavanostI 

• ' o 
1. Mandatár zodpovedá za to, že záleŽitost i mandanta dohodnuté touto zmluvou sú zabezpečené podra 

tejto zmluvy. 
2. Mandatár nezodpovedá za závady. ktoré boli spOsobené použitim podkladov prevzatYch od 

mandanta a ani pri vynaloženl vsetkej starostlivosti nemohol zistil" Ich nevhodnos!". pripadne na ňu upozornil 



mandanta a ten na ich poutlti trval. 
3. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najskôr do jedného roka odo dl'la 

jej splnenia. Reklamáciu je povinný uplatnil' bezodkladne. plsomne do nik zástupcu mandatára v 
technických veciach. 

4. Mandatár má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného 
nedostatku alebo závady ptnenia. 

,. " 
1. Mandant, udefuje týmto mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude mandatár 

vykonavat' v mene a na "eet mandanta pri plneni tejto zmluvy počas realizácie stavby pred orgánmi štátnej 
a verejnej spravy a orgánmi územnej samosprávy, ako aj pred ďalš im i fyzickými osobami. 

2. Pravne úkony. uskutočnené mandatárom na základe tohto plnomocenstva, zaväzujú mandanta v 
plnom rozsahu. 

3. Toto plnomocenstvo je vystavené na dobu plnenia dohodnutú v článku V. odstavec 1 lejto zmluvy. 

I~ 1 ~II 

. Mandani sa zaväzuje, te pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorenl zmluvy 
zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie lejto zmluvy, alebo uplatni nové potiadavky na 
mandatára. Mandant je povinný pristúpit' na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omdkaniu s pinenim jeho 
povinnosti , spolup6sobenia. dojednaných v tejto zmluve. 

2 K návrhom dodatkov k tejtO zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dni od odoslania 
dodatku k druhej strane. Túto dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktora ho podala. Ak ned6jde k dohode 
o znenI dodatku k zmluve. oprávl'luje to obe strany. aby ktorákorvek strana z nich potiadala súd o 
rozhodnutie. 

V Krásne nad Kysucou II./. Jdll 
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mandanta a ten na ich pouZlti trval 
3. Mandant je oPfávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najsk6r do jedného roka odo dňa 

jej splnenia Rektamáciu je povinný uplatniť bezodkladne. pisoml"le do tUk zástupcu mandatára v 
technických veciach. 

4. Mandatár má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného 
nedostatku alebo závady plnenl8. 

1. Mandant udefuJe rymto mandatárovi plnú moc na v~tky právne úkony, ktoré bude mandatár 
vytc.onával' v mene a na účet mandanta pri plneni tejto zmluvy poča$ realizácie stavby pred orgánmi ~tátnej 
a verejnej správy a orgánmi územnej samosprávy, ako aj pred dal~imi fyzicllými osobami 

2. Právne úkony. usku točnené mandatárom na základe tohto plnomocenstva. zaväzujú mandanta v 
plnom rozsahu. 

3. Toto plnomocenstvo je vystavené na dobu plnenia dohodnutú v článku V. odstavec 1 tejto zmluvy . 

. Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v pripadoch, kedy sa po uzalvorenl zmluvy 
zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poZiadavky na 
mandatára. Mandant Je povinný pristúpit' na zmenu zmluvy vtedy, ak d6jde k omdkaniu s pinenIm jeho 
povinnosti. spolup6sobenia. dojednaných v tejto zmluve. 

2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne. v lehote 14 dni od odoslania 
dodatku k druhej strane. Túto dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak ned6jde k dohode 
o zneni dodatku k zmluve. oprávňuje to obe strany. aby ktorákorvek strana z nich potiadala súd o 
rozhodnutie. 

V Krásne nad Kysucou ll/. Jdll 
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