
Mandátna zmluva  
č .  3 / 2 0 1 7 / M Z  

 

uzavretá v zmysle ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany  

 

 

 

1. M a n d a t á r :  

 

Názov:     Ing. Daniel Drnák - UNIREAL 

v zastúpení:     Ing. Daniel Drnák 

Živnostenský list vydaný dňa 19.10.1992  pod  

reg. číslom 1992/03925/000 

Adresa (sídlo):    Pod Brezinou 51,  911  01   Trenčín 

IČO:      17746906 

IČ DPH:    SK 1020309829 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko a. s. - pobočka Trenčín, 

                                                        č. ú. 0651373003/5600 

Kontakt:     tel. + fax : 032/7443020 

mobil: 0903 473 844  

e- mail: unireal@slovanet.sk 

  

(ďalej len „mandatár“) 

 

 

 

 

 

2. M a n d a n t :   

  

Názov:     Obec Košeca  

Zastúpený :     Mgr. Radomír Brtáň, starosta 

Zástupca v tech. otázkach :   Mgr. Radomír Brtáň, starosta 

Adresa (sídlo):    Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

IČO:      00 317 390 

Bankové spojenie:    SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

 

Kontakt:     042-4468183 

     e- mail: starosta@koseca.sk 

 

(ďalej len „mandant“) 
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Čl. II.  

Východiskové podklady a  údaje  

 

2.1 Východiskové podklady dodané Mandantom: 

Mandatár pri podpise tejto mandátnej zmluvy obdržal od mandanta nasledovné podklady:  

 

- Projekt stavby: „Košeca – Miestna komunikácia - Železničná ulica – Prestavba“. 

- Zmluvu o dielo (ZoD) medzi objednávateľom stavby obcou Košeca a zhotoviteľom stavby 

Doprastav a.s., realizačný závod Žilina,  zo dňa 07.09.2017. 

 

2.2 Východiskové údaje dodané Mandantom: 

Názov stavby: „Košeca – Miestna komunikácia - Železničná ulica – Prestavba“. 

Druh stavby: Miestna komunikácia. 

Miesto stavby: Intravilán obce Košeca 

Účel stavby: Zabezpečenie dopravnej obsluhy v riešenom území  

Stavebník: Obec Košeca    

 Termín začatia stavby:  Do 5 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD uvedenej v čl. III bode 1 

Termín dokončenia stavby: Do 30 dní od odovzdania staveniska 

Spôsob vykonania stavby: Dodávateľsky 

   

 

Čl. III.  

Predmet plnenia 

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci živnostenského oprávnenia vykoná za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene technický dozor na stavbe  

uvedenej v bode 2.2 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s projektom stavby, 

vypracovaným spoločnosťou ARKON ATELIÉR, s.r.o., Považská Bystrica, zákazkové číslo: 

AA/03/16/PP, v súlade so Zmluvou o dielo uzatvorenou na uvedenú stavbu medzi 

Mandantom a Zhotoviteľom stavby tak, aby stavba bola postavená kvalitne, v súlade 

s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu. Mandatár je pri plnení 

tejto zmluvy povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, uskutočňovať dohodnutú 

činnosť podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré Mandatár pozná alebo 

musí poznať. Ak sa Mandatár pri plnení svojich povinností uvedených v tejto zmluve dozvie 

informácie, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta, je povinný mu ich 

oznámiť.  

 

3.1 Rozsah výkonu prác technického dozoru stavby 

 

Zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na realizáciu 

stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby. 

 

Zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.  

 

Kontroluje včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdzuje v ňom termín začatia výstavby.  

 

Podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby 

(dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.  

 

Spolupracuje so zhotoviteľom pri tvorbe skúšobného plánu stavby, pri výbere stavebných 

materiálov, pri zhotovení časového plánu stavby. 

 

Sleduje dodržiavanie podmienok povolenia ohlásených stavebných úprav. 
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Sleduje, či práce sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, 

projektovou dokumentáciou.  

 

Sleduje a kontroluje kvalitu vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými 

normami a predpismi.  

 

Kontroluje po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva.  

 

Kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy.  

 

Spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy.  

 

Odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, termíny 

výstavby a nezhoršujú parametre stavby.  

 

Predkladá na odsúhlasenie Mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo 

technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním.  

 

Bezodkladne informuje mandanta (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.  

 

Kontroluje cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade 

s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá Mandantovi na likvidáciu.  

 

Kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov.  

 

Osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú 

neprístupné. Vyhotovuje fotodokumentáciu prípadne videodokumentáciu stavby a zakrytých častí 

stavby 

 

Kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov 

zmlúv, upozorňuje Mandanta na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje podklady na 

uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy.  

 

Spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov projektu.  

 

Preveruje, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či 

tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré 

preukazujú požadovanú kvalitu.  

 

Sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, 

najmä doklady o ich kvalite.  

 

Kontroluje riadne uskladňovanie materiálov, konštrukcií, zariadení a strojov na stavenisku. 

 

Zabezpečuje nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok.  

 

Spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie 

škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

 

Dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so stavbou 

alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.  

 

Sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného 

stavu, resp. podľa požiadaviek stavebného povolenia.  

 

Podľa potreby organizuje kontrolné dni stavby na koordináciu prác. 
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Upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby 

pokiaľ sú mu známe. 

  

Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri 

možnosti výskytu škôd, je technický dozor splnomocnený pozastaviť vykonávanie ďalších prác. 

 

Vyhotoví zápisnicu o odovzdaní stavby mandantovi po ukončení stavebných prác. 

 

Zúčastňuje sa na kontrole odstránenia prípadných vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici o 

odovzdaní stavby. 

 

 

Čl. IV.  

Čas plnenia a trvanie zmluvného vzťahu  

 

4.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy s termínom začatia 

činnosti – dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a  termínom dokončenia – do 

ukončenia stavebných prác a prevzatia stavby mandantom. 

4.2 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v  rozsahu Čl. 

III. tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu 

v dohodnutej výške a termínoch. 

4.3 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou trvalého technického  dozoru, t.j. 

v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s  odovzdaním, prevzatím stavby a s jej 

realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe.  

4.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť a  účinnosť zaniká splnením činnosti 

Mandatára v zmysle čl. III tejto zmluvy.  

 

Čl. V.  

Odplata 

 

5.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o  cenách v znení 

neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky a je stanovená ako cena maximálne, 

ktorú nie je možné prekročiť. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene vo výške   

 

   Cena dohodou bez DPH: 3 500,00 €   

   DPH 20%      700,00 €   

Cena celkom s DPH  4 200,00 € 

 

slovom štyritisíc dvesto EUR s DPH. Cena je kalkulovaná na stavebné náklady   250 000 

EUR bez DPH. V prípade realizácie stavebných prác v inom finančnom rozsahu sa cena 

pomerne upraví dodatkom k tejto zmluve. 

 

5.2 V odmene Mandatára sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Mandatár účelne vynaloží pri plnení 

svojho záväzku. 
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Čl. VI.  

Spôsob a  forma platenia 

 

6.1 Mandatár bude služby vykonávať bez poskytnutia preddavku.  

 

6.2.  Mandatár vystaví Mandantovi faktúru  po zrealizovaní a  odovzdaní stavby zhotoviteľom 

a jej prevzatia Mandantom.  

 

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 14 pracovných dní od ich doručenia Mandantovi. 

6.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy, alebo k odstúpenie od zmluvy jednou zo 

zmluvných strán z dôvodov na strane Mandanta, ktoré neboli spôsobené zavinením 

povinností zo strany Mandatára, Mandatárom vykonané služby budú vyfakturované 

Mandantovi vo výške zodpovedajúcej úrovňou nákladov, vzájomne odsúhlasených služieb.  

6.5. V prípade omeškania so zaplatením faktúry podľa predchádzajúcich bodov zaplatí 

Mandant zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

6.6. Pre prípad omeškania Mandatára s dodržaním lehoty plnenia v zmysle tejto zmluvy, sa 

zmluvné strany dohodli, že Mandatár zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z  ceny 

predmetu zmluvy za každý deň omeškania.  

 

6.7. Faktúry vystaví Mandatár v súlade s platnou legislatívou a predloží Mandantovi v dvoch 

originálnych výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o  dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne resp. neúplné 

údaje, Mandant je oprávnený faktúru vrátiť Mandatárovi na jej opravu, resp. doplnenie. 

U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

 

 

Čl. VII  

Zodpovednosť za vady  

 

7.1. Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonávaný podľa tejto zmluvy 

a za podmienok v nej dojednaných.  

 

7.2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Mandanta a Mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť.  

 

7.1. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Mandant povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady a to v písomnej forme.  

 

 

Čl. VIII .  

Ostatné ustanovenia  

 

8.1. Mandatár bude informovať Mandanta o stave ním zabezpečovaných činností a to najmä 

o stave nákladov a kvalite výstavby. 

8.2. Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu už boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  
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8.3. Mandatár sa zaväzuje, že pri vykonávaní dohodnutej činnosti podľa Čl. III. tejto zmluvy 

bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať 

v súlade so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov a v súlade s vyjadreniami 

a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.  

8.4. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy. 

Ak Mandant o to požiada, je mandatár povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského 

oprávnenia. 

8.5. Zmluvu možno pred uplynutí lehoty plnenia ukončiť:  

a) Dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je aj vysporiadanie vzájomných 

záväzkov a pohľadávok. Zmluva zanikne dňom uvedeným v  dohode.  

b) Mandant aj Mandatár sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá 

zmluvná strana opätovne porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť 

písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.  

c) Mandant môže zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu čiastočne alebo 

v celom rozsahu vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom, keď sa o  nej 

Mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.  Od účinnosti výpovede je mandatár 

povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný 

Mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody 

bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti. Za činnosť riadne 

uskutočnenú do účinnosti výpovede má Mandatár nárok na úhradu alikvotnej 

čiastky dohodnutej odplaty v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy. 

d) Mandatár môže zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s  účinnosťou ku koncu 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

Mandantovi. Mandatár je povinný upozorniť Mandanta na opatrenia, ktoré je 

potrebné urobiť na odvrátenie prípadnej škody, ktorá by v  súvislosti s ukončením 

zmluvného vzťahu mohla vzniknúť. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti 

výpovede má Mandatár nárok na úhradu alikvotnej čiastky dohodnutej odplaty 

v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IX  

Záverečné ustanovenia  

 

9.1. Táto zmluva zaniká obstaraním predmetu plnenia.  

9.2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

9.3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie 

tejto zmluvy  /alebo jeho časť/ neplatné alebo nevynútiteľné v  dôsledku zmeny platných 

právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení  

tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvných vzťahov 

v zmysle platnej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými 

právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a  zámery zmluvných 

strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.    

9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta. 

9.5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zmluva bola uzavretá po 
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vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

9.6. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 pre Mandanta a 1 pre Mandatára. 

 

 

V Trenčíne dňa : 08.09.2017        V Košeci dňa : 08.09.2017  

 

Mandatár:       Mandant:  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   ________________________ 

               

 Ing. Daniel Drnák       Mgr. Radomí Brtáň 

           starosta 

 

 

 

 

 

 

 
 


