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MANDÁTNA   ZMLUVA 

o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 až § 567  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

 
I. 

Zmluvné strany: 
 

MANDATÁR:    

Zapísané v obchodnom registri okresného súdu  

 Oddiel: Sro Vložka číslo  

Zastúpený:     

osvedčenie o autorizácii e.č. 

Bankové spojenie:    

číslo účtu:   

IČO:       

DRČ:     

 

MANDANT:    Obec Kanianka 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ivor Husár – starosta obce 

Adresa pre doručovanie : Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka 

Bankové spojenie: VÚB  Prievidza 

Číslo účtu:  17127-382/0200 

IČO:   00518239 

DIČ:   2021160361 

 

 
II. 

Predmet plnenia 
2.1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, pre mandanta, na 

jeho účet a jeho meno, vykoná a zariadi  inžiniersko-investorské činnosti (IIČ) stavebného dozora pre stavby:  

„Stavebné úpravy pre prestavbu kinosály kultúrneho domu v Kanianke na spoločenskú sálu a Rekonštrukcia 

rozvodov elektroinštalácie v kultúrnom dome v Kanianke“. 

2.2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zabezpečenie dojednaných činností zaplatí mandatárovi odplatu vo výške 

dojednanej v tejto zmluve. 

 

III. 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 
3.1. Výkon uvedený v čl. II. zmluvy podľa výkonových fáz vymedzených sadzobníkom prác inžinierskej činnosti spočíva 

v prácach spojených s realizáciou stavby, výkonom stavebného dozoru, kolaudáciou, a s tým spojenou činnosťou 

technického a stavebného dozoru a koordináciou stavebných dodávok a prác mandatára,  najmä: 

 

- podieľa sa na  vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby, projektantom a investorom (objednávateľom diala 

– obec Kanianka a Dom kultúry Kanianka); 

- zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie (PD), výkazom výmer, súťažnými podkladmi, ponukami 

zhotoviteľa, stavebným povolením, vyjadreniami dotknutých strán, zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami 

na realizáciu stavby, pričom kontroluje ich plnenie a dbá na ich dodržiavanie s cieľom ochrany záujmov, majetku a 

prostriedkov investora; 

- protokolárne odovzdanie staveniska,  kontrola a realizácia zápisov v stavebnom denníku, dohľad nad plnením 

zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľmi; 

- účasť a dohľad na kontrolných dňoch,  meraniach, či porovnávaní skutočných dodávok tovarov, prác a služieb 

s výkazom výmer a nacenenými položkami či zmluvnými podmienkami; 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného úradu a opatrení št. stavebného dohľadu počas realizácie stavby; 

- sleduje a kontroluje doklady o zhode, kvalitu materiálov a  vykonávaných stavebných a technologických prác v súlade s 

platnými normami a predpismi, zmluvou, vysúťaženou cenou, STN, TP  a podobne; 

- kontroluje množstvá realizovaných prác či dodávok  a zistené skutočnosti zaznamenáva v príslušnej dokumentácii; 

- kontroluje vedenie stavebného denníka, zápisov v denníku a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy; 

- spolupracuje s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy; 

- zabezpečuje doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a eviduje dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby; podpisuje zrealizované práce a dodávky, upozorní objednávateľa na nesúlad v 

dodávkach a prácach pri realizácii diela s projektovou dokumentáciou, zmluvou, či výkazom výmer; 

- odsúhlasuje zmeny a doplnky v projektovej dokumentácii, ktoré menia náklady stavby, termíny výstavby a dbá na to aby 

nezhoršovali parametre stavby; 
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- predkladá na odsúhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s 

vlastným vyjadrením a odporúčaním; 

- bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe; 

- kontroluje druhovú skladbu, štruktúru dodaného materiálu, cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a 

platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na likvidáciu; 

- kontroluje kvalitu stavebných prác, montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov; a stavebných či 

technologických postupov; 

- osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné a vykonáva 

fotografickú dokumentáciu najmä zakrytých častí diela pri ich zhotovovaní; 

- sleduje odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami; 

- kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje 

objednávateľa na prípadné neplnenie, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových a finančných sankcií podľa zmluvy; 

- spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľom 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 potrebnú kvalitu; 

- sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, najmä doklady o ich 

kvalite či zhode; 

- kontroluje riadne uskladňovanie materiálov, strojov a konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku, plnenie zmluvy; 

- 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 a inými udalosťami; 

- podľa potreby organizuje kontrolný deň stavby na koordináciu prác s poddodávateľmi zhotoviteľa; 

- pripravuje podklady pre záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby; 

- vyžiada od zhotoviteľa a kontroluje doklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti; 

- preverí pred samotným odovzdávaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby alebo jej časti; 

- v prípade neprevzatia stavby alebo  jej časti zabezpečí vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria zmluvní účastníci 

výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, náhradný termín odovzdávania a prevzatia, sankcie a pod.; 

- kontroluje odstránenie vád a nedorobkov, nedostatkov, reklamácií a podobne, v dohodnutých termínoch; 

- zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní, pre ktoré pripraví príslušné doklady a dokumentáciu; 

- zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia; 

- kontroluje odovzdanie staveniska, stav staveniska počas realizácie diela a  vypratanie staveniska zhotoviteľom; 

- zabezpečuje všetky potrebné podklady pre prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu užívateľovi; 

- háji so starostlivosťou dobrého hospodára ekonomické a iné záujmy mandanta súvisiace s predmetom zmluvy; 

- kontroluje, zabezpečuje meranie a písomné odpočty spotrebovaných energií pri vykonávaní diel; 

- zabezpečuje IIČ pri nepredvídaných udalostiach a vynútených investíciách, technickú a dokladovú dokumentáciu a 

súčinnosť (napr. prekládky inžinierskych sietí, pamiatkárske nálezy, havárie a podobne); 

 

3.2.  Mandant  sa zaväzuje za kvalitne vykonanú činnosť smerujúcu k riadnemu a včasnému  odovzdaniu diela bez vád a 

nedorobkov  zaplatiť mandatárovi dohodnutú cenu. 

 

3.3.  Pri plnení predmetu zmluvy sa mandatár  zaväzuje dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie stavebného zákona, 

všeobecných predpisov, technické normy, príslušné STN, TP, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť podkladmi 

mandanta a jeho pokynmi, zásadami etiky a nepoškodzovať meno mandanta ani investora. 

Predmetom dodávky je aj  fotodokumentácia a  dokumentácia postupu prác ( digitálna forma), ktorú mandatár odovzdá 

mandantovi najneskôr pri fakturácii viažucej sa k tejto zmluve.  

 

IV. 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
4.1. Pri plnení predmetu zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tento zmluvy, bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta, jeho pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných 

strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami dotknutých a kompetentných orgánov a organizácií. 

4.2. Odborné IIČ a výkon stavebného dozoru je mandatár povinný zabezpečovať s odbornosťou v súlade so záujmami a 

požiadavkami mandanta. 

4.3. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností na ktoré sa zaviazal v čl. III tejto 

zmluvy. Odplata za činnosti podľa čl. III tejto zmluvy patrí mandatárovi po ich vykonaní a úspešnom odovzdaní a 

prevzatí predmetu zmluvy,  ako aj po odstránení závad, nedostatkov, nedorobkov a reklamáciách. 

4.4. Mandatár zodpovedá za škody spôsobené investorovi (objednávateľovi)  tým, že potvrdil správnosť úhrady faktúr za 

tovary, práce a služby, ktoré mali byť na predmete diela dodané či zabudované, pričom sa tak v skutočnosti nestalo. 

  
V. 

Čas plnenia 
5.1. Technický stavebný dozor investora bude mandatár kontinuálne vykonávať počas celej realizácie stavby od jej 

zahájenia do ukončenia t.j. úspešného odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov spolu s ekonomickou, 
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účtovnou, projektovou, stavebnou, revíznou a inou dokumentáciou nutnou pre kolaudáciu, prípadne do pokolaudačného  

odstránenia závad, nedostatkov, nedorobkov a reklamácií. 

 
VI.  

Spolupôsobenie a podklady 
6.1. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne 

mandatárovi spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich  informácií upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých 

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

  

VII. 

Cena a platobné podmienky 
7.1. Cena za vykonanú zmluvne dohodnutú činnosť v čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 

18/1996Zb o cenách. V cene sú zahrnuté všetky náklady mandatára súvisiace s realizáciou činností uvedených v tejto 

zmluve a najmä v čl. III. Zmluvy. 

7.2. Zmluvné strany prehlasujú, že pri dohode o cene použili metodiku oceňovania „Sadzobník inžinierskych činností“. 

7.3. V prípade nesplnenia podmienok tejto zmluvy, nekvalitného a nedostatočného plnenia podmienok zmluvy, alebo 

prekážkach, ktoré by mali za následok neplnenie podmienok tejto zmluvy je mandant oprávnený od zmluvy odstúpiť, 

znížiť celkovú sumu odplaty za činnosti, ktoré mal mandatár vykonať v zmysle čl. III tejto zmluvy a nevykonal ich, alebo 

inak porušil ustanovenia tejto zmluvy. 

7.4. Odplata za činnosti podľa čl. III. tejto zmluvy predstavuje 1500,-€ (mandatár nie je platcom DPH a DPH si  nebude 

účtovať), slovom jedentisícpäťsto EUR. 

7.5. Faktúra, ktorá má všetky náležitosti je splatná do 30 dní od jej doručenia mandantovi.           

 

VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
8.1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta zazmluvnené podľa tejto zmluvy sú podľa tejto zmluvy 

zabezpečené. 

8.2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a ani pri 

vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na to písomne  upozornil mandanta a ten na ich 

použití trval. 

8.3. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do 24 mesiacov odo dňa, kedy mala 

byť činnosť riadne vykonaná, najneskôr však odo dňa kolaudácie predmetu zmluvy. Reklamáciu je povinný uplatniť 

písomne na adresu mandatára  uvedenú v zmluve. 

8.4. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatneného nedostatku, alebo vady plnenia. Ak 

nedostatok alebo vadu plnenia nemožno odstrániť,  má mandant právo krátiť cenu predmetu plnenia uvedenú v čl. VII. 

 

IX. 

Zmena záväzku 
9.1. K návrhom dodatkov k tejto mluve sa strany zavazuju vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od odoslania dodatku druhej 

strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku 

oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

 

X. 

Všeobecné dojednania 
10.1. Mandant týmto zplnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval mandanta pri plnení 

zazmluvnených činností. 

10.2. Mandatár je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia mandantovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy 

sa stanovuje na 5 dní. Do doby uzavretia zmluvy môže jej  návrh mandatár odvolať. 

10.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

10.4. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané obidvomi stranami. 

 

 

 
V Kanianke dňa:  

 

 

 

Mandatár:                                                                                           Mandant: 


