
Mandátna zmluva
u zavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zálconníka o obstaraní záležitostí investora

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 MANDATAR

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie: 
Č. účtu :
IČO:
IČ DPH :
Odborná garancia:

1.2 MANDANT

Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie: 
vo veciach zmluvy:
Bankové spojenie:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:

Ing. Ján Plesník -  XANTO, 
Stavby, rekonštrukcie, design
A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

e-mail: info@xanto.sk 
mobil: 0905 361 767

Ing. Ján PlesmTc 
tel.: 045/5400 282 
SLSP, a.s. MsP Zvolen 
71667312/0900 
33 304 904 
SK 1020612395
stavbyvedúci evidenčné číslo 06454*23-24* 
Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné 
a líniové stavby

Obec Žitavany

Juraj Obert -  starosta 
Juraj Obert -  starosta
program 2. RP financovaným Úradom vlády 
SLSP, a.s. Zlaté Moravce 
232084290/0900 
37869451
2021701528, nie je platca DPH

Článok 2 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1.1 Názov stavby: Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre
zabezpečenie zníženia rizik povodní

2.2.2 Miesto stavby: Kataster Obce

Článok 3.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že za odplatu pre mandanta počas realizácie stavby: „Vybudovanie 
systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie znuenia rizík povodní“
zabezpečí odbomú garanciu realizácie projektu a to najmä:
- potrebné inžinierske a projekčné podldady
- doU’ad nad odborným a technologickým vykonaním zrealizovaných prác
- lokalizácia a určenie umiestnenia vodozádržných opatrení v riešenom území
- komunikácia s obcou a zainteresovanými stranami potrebná pre plynulý priebeh prác

Článok 4
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta,
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odovzdanými Icu dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, 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 a rozsahu plnenia.
4.3 Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na ktoré sa 
mandatár zaviazal v čl. 3 tejto zmluvy.

Článok 5 
ČAS PLNENIA

5.1 Mandatár sa zaväzuje, že výkon odborného garanta projektu dojednaného podľa tejto zmluvy 
v čl. 3 pre mandanta vykoná v lehote do; 31.12.2011

Článok 6
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY MANDANTA

6.1 Mandatár bude informovať mandanta o stave realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností 
na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpodencie 
(objednávky, reklamácie, zápisy z rokovam', zmluvy a iné.)
6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
vyzvanie, poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskoršie do 7 dm' od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu 
dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať 
vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť na tom, že také práce alebo činnosti zabezpečí 
mandatár za osobitnú úhradu.
6.4 Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
6.5 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo 
iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní číimostí podľa ČL 3 tejto zmluvy 
od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, 
úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náldady, ktoré mandatár nevyhnutne 
a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činností v prospech mandanta (poplatky, prip. iné náklady).

Článok?
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za výkon odborného garanta projektu je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách.
7.2 Odplata za činnosti podľa bodu 3. tejto zmluvy predstavuje:

- odmena odbomého garanta 300€/mesiac x 5 mes. 1 500,-€
- technická podpora-spracovanie projelctu 1 100,-€
- technická podpora -  geodetické služby 1 400,-€
- konzultácie 200€/mesiac x 5 mes. 1 000,-€
spolu 5 000,- € bez DPH.

K cene bude účtovaná sadzba DPH alctuálna v čase zdaniteľného plnenia. V čase uzatvorenia tejto 
zmluvy je DPH 20 %. Celková cena je 6 000,- EUR s DPH.
7.3 Splatnosť faktúr je 21 dní od jej doručenia mandantovi.

Faktúra za technickú podporu ~ spracovanie projektuje splatná do 7 dm' od jeho predloženia. 
Technická podpora -  geodetické služby, odmena odbomého a garanta konzultácie Ĵ udú 
fakurované mesačnými faktúrami.
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článok 8
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú zabezpečené 
podľa tejto zmluvy.
8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
mandanta a ani pri vynaložem' všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 
upozornil mandanta a ten na ich použití trval.

Článok 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 uplatm' nové 
požiadavky na mandatára. Mandant je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k zmene 
realizácie projektu prostredníctvom zhotoviteľa a to cedovaním predmetnej zmluvy na vybraného 
zhotoviteľa.

Článok 10 
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.1 Mandatár je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia mandantovi. Lehota pre 
prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 45 dní. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh mandatár 
odvolať.
10.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený 
mandantovi. Zmluva vznilcáprejavemm súhlasu s celým jej obsahom.
10.3 Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím 
predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.
10.4 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán.
10.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní 
obdrží po jednom vyhotovení.
10.6 Ďalšie, v tejto zmluve bližšie nešpecifikované povinnosti a záväzky obidvoch zmluvných 
strán, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom a účinnosť odo dňa zverejnenia v zozname obcí 
v programe 2. RP financovaným Úradom vlády.

Yo Zvolene

Dňa: 24.08.2011

st a v by , rtElvONŠTKUKCíE, DESIGN 
A, h lin k u  SSBU/̂ Kl, uacj u I ž'/Úl-iílT.;

Vo Zvolene

Dňa: 24.08.2011

Mandant:

‘V .o  ■•■■t 1 c : :  !lläJ <M.I
• r-.

i


