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MANDATNA   ZMLUVA

Uzavretá podl'a § - ov  566 až 576 0bchodného zákonníka

medzi:

Obec Nedožery - Brezany
JUDr. Martinom Mokrým
318  302
2021162737
VÚB Prievidza
18429-3 82/0200
0905/ 823555

a

lng. Dušan Radovič
34 957138
1036542144
Prievidza , P. Dobšinského  22/10
mBank, a.s., Rajská 15/A, 81108 Bratislava
5207004202478000/8360
0903  597719

1.

Východiskové údaj e

PRÍSTAVBA SPEVNENÝCH PLÔCH IIASIČSKEJ ZBROJNICE
NEDOŽERY-BREZANY
Nedožery - Brezany, časť Brezany
Obec Nedožery -Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany
lng.  Mário  Klopan -PROJEKCIA,  Kpt.  Nálepku  613/10,  972  12 Nedožery
Brezany

11.

Predmet činnosti

#aavnbduati,iaR3[šíäAmj3AžezsapEOÝŇmÉe#cdHohosĽuáýccEvtEios#šufiJrežLaE%#a|čyEkonŔÉÉ#Rpť:
BREZANY" výkon občasného stavebného dozoru v rozsahu:

-      kontrola súladu realizovaných prác s projektovou dokumentáciou,
-      sledovat'  či  práce  sú  vykonávané  v súlade  s platnými  zákonmi  a vyhláškami,  podmienkami  zmluvy,

proj ektovou dokumentáciou,
-      sledovat' a kontrolovať kvalitu vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými

nomami a predpismi,
-      kontrolovať po vecnej stránke množstva realizovaných prác a ich množstva zaznamenávať,
-      kontrolovať vedenie stavebného denníka a úplnost' záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,
-      zabezpečovať  doplňovanie  projektovej   dokumentácie,   podľa  ktorej   sa   stavba  realizuje  a eviduje

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
-      odsúhlasovat' zmeny a doplnky v projektovej  dokumentácii,  ktoré nemenia náklady  stavby,  temíny

výstavby a nezhoršuj ú parametre stavby,
-      bezodkladne infomovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,



kontrolovať  cenovú  správnost'  a úplnosť  oceňovacích  podkladov  a platobných  dokladov  v súlade
s podmienkami zmluvy, výsledky predkladat' objednávateľovi na likvidáciu,
sledovať dohodnuté dielčie temíny stavby a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných
na stavbe, ich zhodu s projektom,  podmienkami zmluvy a platným stavebným povolením,
kontrolovať  postup  prác  podl'a  časového  harmonogramu  výstavby  a podľa  hraničných  temínov
zmluvy,  upozorňovať  objednávatel'a  stavby  na  prípadné  neplnenie  týchto  temínov,  pripravovať
podklady na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy,

-      spolupracovať   s projektantom   a so   zhotoviteľom   stavby   na   prípadnom   odstránení   nedostatkov

projektu,

1.    V záverečnej časti po ukončení stavby alebojej časti

-      dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa stavby pracovný hamonogram preberama ukončených prác,
-      zabezpečiť od zhotovitel'a stavby a kontrolovať doklady pre odovzdanie a prevzatie  stavby alebo jej

časti,

preverit'  pred  samotným  odovzdaním  komplexnosť,  úplnosť  a kvalitu  odovzdanej  stavby  alebo jej
časti,
v prípade  neprevzatia  stavby  alebo jej  časti  zabezpečit'  vyhotovenie  zápisu,  v ktorom  sa  vyjadna
zmluvní  účastníci  výstavby,  uvedú  sa  dôvody  neprevzatia  stavby,  náhradný  temín  odovzdávania
a preberania, sankcie a pod.,
kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutých temínoch,
kontrolovat' vypratanie staveni ska zhotovitel'om stavby

111.

Čas plnenia

Začiatok výkonu SD
Ukončenie výkonu SD

06.06.           2018
31.06.             2018

IV.
Odmena

1.     Dohodnutá odmena za výkon stavebného dozoruje v zmysle ponuky 400,-€ , slovom : štyristo  €.
2.     V prípade   predĺženia   výkonu   stavebného   dozoru   z dôvodu  neukončenia   stavebných   prác   v temíne

31.06.2018, mandatár predloží mandantovi návrh na dodatok k tejto zmluve.
3.     Stavebné   práce  budú   ukončené   podpisom  preberacieho   protokolu   a   podpisom   zápisu   o odstránení

drobných vád a nedorobkov.

V.
P]atobné podmienky

1.      Odmena   bude   splatná   po   ukončení   stavebných   prác   podpísaním   odovzdávacieho   apreberacieho
protokolu.

2.    Mandatár  do  5  dňa  po  podpísanĺ  odovzdávacieho  a preberacieho  protokolu  vystaví  fáktúru  vo  výške
dohodnutej splátky so splatnost'ou  14 dní.

VI.
Akost' a záruka

1.     Mandatár  sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať náležitosti stanovené zákonom NR SR č.136/1995
Z .z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.     Mandatár nezodpovedá za vady spôsobené chybnými podkladmi, ktoré mu poskytol mandant, resp.
obj ednávateľ stavby.



VII.
Iné dojednania

1.     Mandant odovzdá mandatárovi nasledovné podklady  :
a)    projektovú dokumentáciu stavby v jednom vyhotovení
b)    právoplatné stavebné povolenie alebo iný doklad povol'ujúci realizovať stavbu
c)    zmluvu o dielo uzavretú medzi dodávateľom stavby a investorom
d)    schválený rozpočet stavby

XIII.
Ostatné ustanovenia

1.      Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc k výkonu činností uvedených v tejto zmluve.
2.      Zmluvu ajej rozsah možno menit' len písomne a po vzájomnom odsúhlasení.
3.      V ostatných  častiach,   ktoré  nie   sú  touto   zmluvou  upravené   sa   zmluvné   strany  riadia  príslušnými

ustanoveniami  Obchodného  zákonníka.  Účastníci  prehlasujú,  Že  na  tomto  právnom  úkone  sa  dohodli
dobrovoľne,  pričom  prejav  ich  vôle je  slobodný  a pretože  zmenie  zmluvy je  v súlade  s ich  prejavenou
vôľou, túto na znak súhlasu prostredníctvom Štatutámych zástupcov podpísali.

4.      Táto  zmluva je  vyhotovená  v dvoch  exemplároch  s platnosťou  originálu,  pričom  každá  zo  zmluvných
strán obdrží po jednom exemplán.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa :  04.06.2018 V Prievidzi, dňa :  04.06.2018

mandatár

Ing. Dušan Radovic
P.  Dobšlnského 22/10
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