
1. 1.

M A N D Á T N A Z M L U A č. 11/ D/2020 

Uzavretá podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka o v 'kone inžinierskej činnosti. 

Mandant: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Banka é spojenie: 
IBA 

Mobil: 
E-mail:

(ďalej len„ mcmdcmt ") 

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obec Žitná - Radiša 
Žitná - Radiša 105. 956 42 Žitná - Radiša 
Ing. Rudolf Botka- tarosta obce 
00311383 
2021054365 
Prima banka, a . .  
SK76 5600 0000 0006 4365 9001 
0905 122 343 
staro ta zitna-radisa.sk 

1.2. Mandatár : BAUJNG Slonkia, s.r.o. 
Sídlo : Piari tická 2, 949 O I itra 
Zastúpen · : 1 an Šfastn '. konateľ 
O oba oprá nená roka ať : 

Vo eciach zmlu ných : Ing. E a Šťastná 
Vo eciach technických: Ing. E a Šťastná 

IČO : 36 322 776 
DIČ : 2020179282 
IČ DPH: SK 2020179282 
Zapísaný: Obchodnom registri Okre ného súdu Nitra. oddiel: Sro, vložka č. 3853 
Banka é spojenie : ČSOB, a.s. 
IBA : SKl l 7500 0000 0040„123 3012 
Mobil : +421 907 334 523
E-mail: sta tnae,@!!mail.com. stastna bauingslovakia.sk 

(ďalej len,. mandatár'·)

U. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

ázov sta by: ., Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná -
Radiša na biomasu". 

111. PREDMET PLNENL\.

Mandatár sa za azuJe že rámci V)'konu funkcie ta ebného dozoru objedná ateľa zariadi za 
podmienok dohodnutých v tejto zmlu e za odplatu pre mandanta. jeho mene a na jeho investičnej 
akcii inžiniersku činno ť štádiu realizácie ta by a po dokončení sta by - investičnej akcie s náz orn 
, Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša na biomasu'" 

v nasledujúcom rozsahu 

3.1. Práce spojené realizáciou sta bv - ime ti nej akcie: 

3 .1.1. V· !...on funkcie tavebného dozoru objedná a teľa podľa ta ebn 'ho zákona p čí a najmä 
v zabezpečení nasledo ných činnosti : 
- oboznámenie sa s podkladmi podľa ktorých sa pripra �je realizácia sta by, najmä 

projektom . obsahom zmlú a ob ahom stavebného po olenia. 
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- odo zdanie sta eniska zhotoviteľo i alebo zhoto iteľom,
- dodržia anie podmienok ta ebných povolení a iných po olení potrebn 'ch pre · ta bu,
- plnenie opatrení štátneho sta ebného dohľadu,
- riadne e ido anie a archi o anie projektu tavby. o, ereného stavebnom konaní,
- e idovanie dokumentácie dokončen; ch častí stavb�.
- odsúhlasenie dodatko a zmien projektu, ktoré nezv · ujú cenu ta ebného objektu alebo

pre ádzko ého súboru, nepredlžujú lehotu · sta b , nezhoršujú parametre sta b ani jej
prevádzka é a úžitka é lastnosti po predchádzajúcom súhlase zodpo edného projektanta,

- kontrola ecnej a cenovej právno ti a úplnosti oce110vacích podklado ,
- kontrola ecnej a cenovej sprá, ností a úplno ti platobn · ch doklado a ich súladu s

podmienkami zmlu o dielo a predkladanie t)chto dokladov na úhradu objedná ateľovi,
- kontrola tfch častí sta, by. ktoré budú pri ďaľom postupe · stavb zakryté, alebo sa stanú

nepri tupn 'mi yhoto ením fotodokumentácie,
- spolupráca - praco níkmi. v koná\ajúcimi autorsk)' dozor a odbornf autorský dohľad pri

zabezpečo aní súladu realizo anej sta b s projektom.
- spolupráca so spraco ateľom projektu pre stavebné povolenie, so spraco ateľmi

realizačných projektO\' a so zhotoviteľmi pri na rho aní opatrení na odstránenie prípadných
ch 'b projektu.

- sledovanie. či zhotovitelia V}konávajú skúšky materiálo . konštrukcií, zariadení a prác.
kontrola ýsledko kúšok a e ido anie dokladov o výsledka h týchto skúšok.

- postupné yžadovanie. evidovanie a archi ovanie doklado , preukazujúcich kvalitu diela,
- sledo anie edenia stavebného denníka
- archi ovanie kópií zo ta ebného denníka.
- hlásenie archeologických nálezov.
- kontrola sta eniska a zúčastnen · ch na stavbe, dohľad nad dodržia aním zásad bezpečnosti

práce. civilnej ochran a požiarnej ochrany,
- spolupráca praco níkmi zhotoviteľa pri V)'konávaní opatrení na od rátenie alebo na

obmedzenie škôd pre ohrození zdravia alebo majetku na sta be.
- kontrola postupu prác podľa harmonogramu. upozornenie zhoto iteľo na nedodržia anie

dohodnutých termína a spolupráca pri preroko ani návrhov opatrení zhotoviteľov
smerujúcich k od tráneniu zniknutého oneskorenia postupu prác.

- prípra a podkladov pre uplatňovanie majetko )'Ch sankcií. ak objednávateľ o to požiada,
- prípra a podklado pre zá erečné technicko-el-onomické yhodnotenie sta by,
- prípra a podklado pre odo zdanie a pre zatie sta by alebo jej ča tí a účasť na konaní o

odo zdaní a pre zatí,
- kontrola doklado . ktoré zhoto iteť pripra í k odo zdaniu a pre zatiu diela.
- kontrola., či zhoto iteľ odstraiíuje vad a nedorobky, zistené pri odo zdaní a pre zatí diela

dohodnu ·ch lehotách a po rdzo anic doklado o od tránení vád a nedorobkov,
- kontrola ypratania sta eniska,
- bezodkladné informo anie objedná\'ateľa o šetk · ch zá ažných skutočnostiach na stavbe,
- zúčastňovať sa kontroln · ch dní na sta be konaných podľa potrieb mandanta

3.1.2. Spolupráca s mandantom pri aktualizácii zmlU\ n · ch zťaho medzi objedná ateľom a 
zhoto iteťom stavby v priebehu realizácie diela. 

3.1.3. Dohľad nad spracovaním projektu skutočn 'ho yhoto enia sta by. ku ktorému sa zhotoviteľ 
zmlu ne zaviazal. 

3.2. Spolupráca pri dokončení investičnej akcie : 

3.2.1. Spolupráca pri zá erečnom vyúčtovaní ta by projekto ·m manažérom projektu a súlade 
s pokynmi Riadiaceho orgánu. 

3.2.2. Písomné upre nenie etkých zjavných vád a nedorobka a ich písomné zaznamenanie 
v zápisoch o odo zdaní a prevzatí dodávok a prác. 

3.2.3. Zabezpečenia požiada iek vypl_'vajúcich z preberacieho konanja. 
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3.2.4. Zabezpečenie doklado ku kolaudačnému konaniu ta by" polupráci Mandantom, ktorý je 
zmlu nom zťahu o zhoto iteľom sta ebných prác. 

IV. ČAS PLNENIA

4.1. Mandatár a za äzuje ykoná ať činnosti v roz ahu čl. III. tejto zmlu 
J 

nasledovných 
tennínoch: 

- tennín začatia: na základe V)Z mandanta 
- termín ukončenia: do 3 me iacoľ od odo\'zdania a prevzatia ta ... eniska zhoto iteľom

diela

4.2. Mandant sa za äzuje vytvoril° podmienky na to. ab) Mandatár mohol činnosti roz ahu čl. III. 
zmluvy riadne a čas splniť. a za uvedené činnosti zaplatiť Mandatára i odplatu v dohodnutej 

; ške a tenn ínoch platby. 

4.3. Dodržanie času plnenia zo stran) Mandatára j závislé od riadneho a časného spolupô obenia 
Mandanta dohodnutého v tejto zmlu\'e. 

4.4. Po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím spolupô obenia nie je Mandatár v omeškaní so 
splnením predmetu plnenia. 

V. PRÁV A A PO INNOSTJ MANDATÁRA

5.1. Mandatár je po inn · pri výkone činno ti stavebného dozoru po tupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou. podľa pokyno Mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je po inný 
písomne oznámiť Mandanto i v etky okolno ti, ktoré zistil pri plnení predmetu tejto zmlu 
a ktoré môžu mať pl_ na zmenu pok,no Mandanta. Od pok no Mandanta sa môže 
Mandatár odchýli(. len ak pokyny od Mandanta nie ú súlade s platnými predpismi na území 
Slovenskej republiky. je to nalieha o nevyhnutné záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas 
dostať jeho súhlas. Mandatár sa za äzuje pri plnení predmetu tejto zmlu y dodržiavat šetky 
prá ne a iné predpis platné na území Slovenskej republiky. 

5. . Mandant je po innS, odovzdať včas Mandatárovi veci. dokumenty a informácie, ktoré sú 
potrebné na zariadenie záležitosti. pokiaľ z ich povahy ne, ypl · a, že ich má obstarať Mandatár. 

5.3. Mandatár zodpo edá za šetky škody zniknuté pri realizácii sta b porušením jeho povinností 
v zm sie tejto zmluvy alebo príslušných u tanovení prá neho predpisu. bez ohľadu na to či boli 
spôsobené jeho zame tnancami alebo praco ník.mi. alebo ním po erenými tretími osobami. Pri 
výkone činnosti al bo ich obstará aní podľa tejto zmlu • je Mandatár oprá nený poveriť 

'konom týchto činno tí alebo ich obstaraním (alebo ich časti) tretiu osobu pričom však za ich 
splnenie zodpovedá Mandanto i. ako keb) tieto činnosti vykoná al sám. 

5.4. V prípade, ak Mandatár poru í niektorú z povinno tí v zmysle odseku 5.4. tejto zmlu • je 
Mandant oprá nen) uplatniť voči Mandatára i zmlU\nÚ pokutu o výške ·o v3ke 100,- € 
(slo om: jednosto euro) za kazdé jednotlivé porušenie zmluvnej P°' innosti Mandatárom. 
Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od okamihu doručenia písomného oznámenia na jej 
zaplatenie Mandatáro i. Mandant je oprávnený jedno tranne započítať sumu zmlu nej pokuty 
na zaplatenie odplaty Mandatára podľa tejto zmluvy. árok na náhradu škody pre yšujúci 
výšku dohodnutej zmluvnej pokuty nie j týmto d tknut_'. 
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1. ODPLAT A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za činnosti rozsahu čl. III. tejto zmlu zmlu nú cenu: 
2.900,- € bez DPR slovom: dveti ícdeviiť to € . 3.480,-€ DPH . slo om : 
tritisícštyri toosemdesiat € . 

Mandatár ča podpí anie Mandátnej zmluvy je/ Rte--je platcom DPH. 

6.2. Výška odplaty je zm„ sie § 3 zákona R R č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskor ich 
predpiso dohodnutou cenou za inžinierske činno ti )'meno ané ods. III pre ta ebné objekty 
upresnené v ods. II tejto Mandátnej zmlu y. 

6.3. Odplatu za \ konanie lužby uhradí Mandant Mandatárovi na základe faktúr, ktoré " staví 
Mandatár a doručí ich Mandanto i zmy Ie článku IV. tejto zmlu . Mandant a Mandatár sa 
dohodli. že odplata zmysle čl. 6.1. bude realizovaná na základe mesačn 'ch faktúr to znamená 
jeden krát do mesiaca vo ryške 870,00 Eur bez DPH . maximálne však do výšky 90% výšky 
odplaty. Poslednú konečnú faktúru y ta í mandatár po ukončení diela. investičnej akcii . po 
odo zdaní a pre zatí diela. po konečnom yúčto aní sta by. 

6.4. Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
- označenie diela
- označenie prá nej o oby. adresa. sídlo.
- číslo zmlu y
- číslo faktúry 

- dátum ysta enia a dátum splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústa u a číslo účtu prijímateľa
- fakturo anú sumu s vyčíslením platnej DPH v prípade, že by sa Mandatár stal platcom DPH.
- pečiatku a podpis oprá nenej osob_

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsaho ať náležito ti uvedené tejto zmluve, Mandant je 
oprávnený vrátiť ju Mandatárovi na doplnenie s u edením dô odu. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a no á lehota splatno ti začne plynúť doručením opra enej faktúry 

Mandantovi. 

6.6. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia Mandanto i. V prípade omeškania s úhradou 
faktúr y má Mandatár oči Mandanto i nárok na zaplatenie úroka z meškania vo výške O 05% 
z dlžnej sumy za každý den omeškania až do úplného zaplatenia. 

6.7. Do odplaty ú zahrnuté etky a akékoľvek náklady, ktoré Mandatár ynaloží pri plnení s ojich 
zá äzko z tejto zmluvy. Zmlu né trany prehlasujú. že po inno ťou Mandatára nie je 
zabezpečit kolky. právne poplatk_ . Tieto prípade potreb zabezpečí Mandant 
prostredníctvom ním po erenej osoby. 

6.8. Odplata Mandatára bude Mandantom vyplatená na základe faktúry vysta enej Mandatárom 
v súlade s touto zmluvou. Faktúra bude doručená osobne alebo zaslaná poštou. 

VU. ZÁNIK ZMLUVY 

7.1. Táto zmlu a zaniká jej splnením t. j. zariadením Obchodnej záležitosti. dohodou zmlu n, ch 
strán alebov'poveďou niektorej zo zmlunľch trán. 

7.2. Mandant môže zmluvu "Ypo edať kedykoľ ek bez udania dô odu, pričom výpo ed nadobúda 
účinno ľ dňom jej doručenia mandatára i. 

7.3. Mandatár mÔŽe zmlu u vypo dať ku koncu kalendárneho mesiaca na ledujúcim po mesiaci 
v ktorom bola )·poveď mandanto i doručená. 



VOJ. OSTATNÍ U T ANOVENIA 

8.1. Mandatár prehlasuje, že ku dňu podpi u tejto zmluvy prevzal od Mandanta všetk potrebné 
doklady, dokumenty. po olenia a iné podl,.lad . ktoré sú ne yhnutné pre riadne plnenie 
záväzka Mandatára podľa tejto zmlu,}. 

8.2. Mandatár prehlasuje. že je plne pô obilý na v koná anie činno tí podľa tejto zmlu 
Fotokópia úradného dokladu preukazujúceho oprá nenie na ;kon predmetu plnenia podľa tejto 
zmluvy tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

8.3. Mandatár bud pravidelne infonno\'ať Mandanta o stave prípraV). realizácie Stavb a ním 
zabezpečovaných činno tí na pra ideln 'ch poradách ta ebnej al,.cie. doručo aním akejkoľvek 
obchodnej a inej kore pondencie týkajúcej a stavby alebo zariad o anej Obchodnej záležito ti, 
ak mu takáto kore pondencia bola odovzdaná. ako aj oboznamo ať ho pra id lne s obsahom 
dôležitejších zápisov v sta ebnom denníku a pod. Podobne je povinnosťou aj fandanta, aby 
infonno al Mandatára o výsledkoch rokovaní. ktoré a u kutočnia bez prítomnosti Mandatára, 
týkajú sa predmetu tejto ta ebnej akcie re p. majú vply na predmet tejto Mandátnej zmlu y. 

8.4. Mandant a Mandatár sa zaväzujú, že akékoľ ek informácie. ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v sú islosti touto zmlu ou, ne pristupnia tretím osobám bez opred udeleného 
písomného súhlasu druhej zmlu nej strany. al bo tieto informácie nepoužijú pre iné účel . ako 
pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

8.5. Mandatár bude pri zabezpečo aní činností tejto zmlu postupovať s odbornou tarostli osfou. 
S oju činnosť bude Mandatár u kutočiío ať v súlade o záujmami Mandanta podra jeho 
pok no , zápisov a dohôd oprávnených praco, ník o zm Iu.,, n 'ch strán a súlade s jadreniam i 
a rozhodnutiami orgáno štátnej sprá\'y. 

8.6. Mandatár odo zdá bez zb) točného odkladu Mandantovi úradné doklad_, veci a iné podklady, 
teda šetko. čo prípadne získal súvislosti so zariad ovaním Obchodnej záležitosti podľa tejto 
zmlu y od tretích o ôb. 

8.7. Mandant sa za äzuje, že rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel 
dohodnutej s Mandatárom poskytne andatáro i na jeho vyz anie spoluprácu pri zado ážení 
podklado . doplňujúcich údaja . upresnení )jadrení. stana í k alebo činnosti geodeta, ktoré 
sú ne yhnutné na plnenie zá äzkov Mandatára podľa tejto zmlu y a ktorých potreba znikla 

priebehu jej platnosti. Mandant je po inný po kytnúť Mandatárovi len takú súčinnosť, ktorú 
je súlade s touto zmlu ou. 

8.8. Mandant poskytne Mandatáro i pre jeho potrebu jedno vyhoto enie projektu Stavby pre jej 
realizáciu v takom roz ahu. akom Mandant ako objedná\ater odo zdal zhoto iteľovi Stavby. 

8.9. Mandant k termínu podpisu tejto zmluv) predloží Mandatárovi zápisnične fotokópiu: Zmlu y 
o dielo. rozpočto jednotliV)ch sta ebnj'ch objekto . dôležiťch dokladov. zápisov
harmonogramu alebo dohôd týkajúcich sa realizácie Stavb_. ktoré a uskutočnili medzi ním ako
objedná ateľom a zhoto iteľom tavby (re ·p. projektantom projekto ej dokumentácie)
a o ktorých b mal Mandatár edieť pri kontrole re.alizácie sta b . Ide o rôzne dohody
Mandanta objedná ateľa so zhoto, iterom sta, by týkajúcu a realizáciu prác.

8.1 O. V prípade. ze Mandatár zistí jednorazové alebo opaka ané porušenie zrnlu zo stran 
zhotoviteľa ta ebných prác. za äzuje sa infonnovať Mandanta o tejto skutočnosti záujme 
vykonania potrebných opatrení. 

8.11. Zmluvné tran a dohodli. že Mandatár nezabezpečuje a nezodp vedá za priestora é ytýčenie 
existujúcich inžinierskych sietí. ale zodpovedá za ich ochranu. 
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8.12. Zmluvné strany sa takisto dohodli. že v prípade zistenia porušenia bezpečnostných predpisov 
zo strany zhotoviteľa stavebných prác Mandatár na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorní. 
Dodržanie predpisov OOZP zo strany zhotoviteľa - zhotoviteľov na stavbe je riešené v rámci 
Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

8.13. Pri doručovaní listín platí aj domnienka doručenia s tým. že za deri doručenia sa pokladá deň 
kedy sa vrátila poštou neprev:z..atá zásielka odosielateľovi. 

8.14. Mandant sa zaväzuje, že strpí V)'kon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a slutbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 
obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci 

IX. Z.'\VEREČNÉ USTANOVENIA

9.3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
vo forme písomných dodatkov. 

9.4. Vzťahy zmluvných strán, vypl)1va_júce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 
riadia prís.lušnými ustanoveniami obchodného zákoní1íka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

9.6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

9.7. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi prijímateľom pomoci a Poskytovateľom pomoci 

\ 

NFP na predmet zmluvy a zárover1 odsúhlase11í111 tohto procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom pomoci. 

9.8. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP a neodsúhlasením procesu verejného obstarávania. stráca zmluva platnosť. 

9.9. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí: 
Príloha č. J • Fotokópia úradného dokladu preukazujúceho oprávnenie na výkon predmetu 

• 

plnenia podľa tejto zmlu y 

V Ž. . R d · · d · () / 1 1. d,[)J_ 0 
1 

. rtne1 a 1š1 1ia .. ,,;x. .. 7. .... ,;;,.• ..... .... '.. , . 
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