
MANDÁTNA zMLtIvA
eY.

ev. číslo
číslo mandatáraz LO

uzatvorená podl'a s 566 a nasl. obch. zákonníka - zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskoľších
predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník").

čl.I. Zmluvné stľany

1.1 Mandant:
Štatutámy orgán:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Šal'a
Mgr. Jozef Beliclcý, primátor mesta
Mestslcý úrad, Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
00306185
2021024049
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Šaľa
sK09 5ó00 0000 0009 1I57 4013

Telefoďfax: 031770598l-410317706021
E-mail: mesto@sala.sk
(d'alej aj ako,,mandanť')

l.2 Mandatĺĺr: Ing. Jozef Popaďák
Sídlo: Honré Zelentce279
Štatutamy orgán: Ing. Jozef Popad'ák, szČo
IČo: 17290023
DIČ: sK102077t620
Bankové spojenie:
Číslo účĺr:
Tel./mobil:
Fax:
E-mail:
Zapisaý v: Zivnostenský ľegisteľ č.:713-2299
(däej iba,'rnandatar")
(mandant amandatir d'alej spoločne aj ako,,zmlu'ĺné straný')

čl. II. Úvodné ustanovenia

2.I Táto mandátna znluva (ďalej len ,,zĺtluvď') sa uzatvára na zál<lade výsledku verejného
obstaľávania zäkazý s nízkou hodnotou v zmysle zákona 34312015 Z. z. o veľejnom
obstarávaní a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších predpisov.

2.2 Zŕĺk|adným účelom zrľrluvy je ýkon stavebného dozoru a inžinierskych činností prl.realizácii
stavby v ľámci projektu ,,Zníženieeneľgetickej náľočnosti budovy Kulhiľneho domu Šaľa"
kód žiadosti: IYFP310040K628' kód projektu 310041K628 s dohodnufým rozsahom
ťtnancovania z prostriedkov štľuktuľálnych fondov EÚ, operačný progÍam Kvalita životného
prostredia. (ďalej len oP rJY1,kód Úzvy OPKZP-PO 4-sC43 1 -20t7 -lg,v znysle podmienok
zmluvy o poslqrtnutí NFP č. rŽp_po+_sC43|-2O17-I9ĺK628 zo dňa l2.I1.20I9 zverejnenej
na https://www.crz.gov.sMndex.pho?ID=4310047&l:sk a podľa podmienok operačného
progÍamu Kvalita životného pľostľedia a ýrvy: kód oPKZP_Po4_sC431-20l7_l9 so
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zameranim na zrliženie energetickej naročnosti veľejných budov (najmä v zmysle platnej
príručky pre prijímatel'ov) ako aj platnej legislatívy SR oprávnenými osobami.

2.3 Poslqrtovatelbm nenávľatných finančných pľostriedkov nÚ (ďalej len NFP EU) - Riadiacim
orgĺánom pre oP xŽv ieMinisterstvo životného prostredia SR, spľostredkovatel'slcým orgáĺlom
pre oPK'ŽP je Slovenská inovačná a eneľgetická agentura (ďalej aj ako SIEA).

Zaradenie projektu:
operačný program: 310000_ operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaý z: Euľópsky fond regionálneho ľozvoja
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodĺĺľstvo vo všetkých sekÍoľoch
Špeciťrclcý ciel': 4.3.I ZniŽenie spotreby eneľgie pri prevádzke veľejných budov

čl. III. Pľedmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je poslqrtľlutie služiebstavebného dozoru ainžinierskych činností v
ľozsahu určenom v časti 3.3.tejto zmluvy.

3.2 Mandataľ sa zaväanje, Že vrozsúu dohodnutom vtejto zmluve aza podmienok vnej
uvedených, pre mandanta, najeho účet ajeho menom' vykoná azaiadi výkon stĺĺleho -
trvalého stavebného dozoru a inžinierske činnosti v rozsahu vymedzenom v ods. 3.3 tejto
zmluvy na stavbe: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultrliľneho domu Šaľa".
Stavba, na ktorej bude mandatar vykonávať stavebný dozor a inžinierske činnosti, je určená: ,

a) projektovou dokumentáciou stavby _ stavebné pľáce v exteriéri _ v sfupni pre stavebné
povolenie arealrizélciu stavby,,ZĺiŽeĺie eneľgetickej náročnosti budovy Kulfunreho
domu Šaľď', spracovateľ JDArch spol. s r. o., orechováĺ25,927 Ol Šaľa, dátum 612017
a s výkazom ýmer,

b) vypracovanými dokumentami: tepelnotechniclcý a energeticlcý posudok (pľojektové
hodnotenie energetickej hospodáľnosti budovy), spracovateľ Ing. Zsolt Stľaňĺák, Boldog
č. 145, 925 26 Boldog, 612017, a Energeticlcý audit (úď2017), spracovateľ Ing. Andrej
Fábeľ, energetický audítoľ.

c) stavebným povolením (obec Močenok) _ rozhodnutie č. ocUMoc-29l2020l382 zo dňa
28.l.2020,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňta 27 .2.2020

d) vyjadreniami a stanoviskami dotknufých orgánov štátnej správy, organizitcii k v rámci
stavebného konania

Všetky dokumenty sú dosfupné na: https://www.uvo.gov.slďvyhladavanie-
zakazieUdetailldol<ttmentyl426119

3.3 odbomé činnosti _ výkon stĺĺleho - trvalého stavebného dozoru a inžinierske činnosti najmä v
rozsahu:

a) oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby, s právoplatlrým stavebn1im povolením,
podmienkami realizércie stavby podl'a vyjadrení a stanovísk dotknuých orgánov štátnej
spľávy, organizäcii k projektu pľe stavebné povolenie,

b) v súlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotoviteľom stavby odovzdanie
staveniska zhotoviteľovi v mene mandanta a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného
denníka (mon!ĺžneho) denníka, spracovanie samostatného zázĺamuz odovzdmia staveniska,

c) písomné predkladanie pripomienok, návrhov k podrobnému plánu organizácie ýstavby
mandantovi (objednávateľovi),
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d) starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba rea|in$e a
evidencia dokumentácie dokončených častí diela,

e) odsúhlasenie prípadných dodatkov' fesp. zmien projektu, ktoľé nezr4yšujú náklady diela _
stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizárcie a nezhoršujú
paľametre stavby; ostatné dodatky a zmeny pľojektu predkladať s vlastným vyjadrením
objednávateľovi,

0 bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetlcých zátvažnýchokolnostiach,
g) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s

podmienkami anlúv, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, položkovitým
rozpočtom zhotoviteľa diela, harmonogramom prác, pľíslušnými všeob. zálvänlýmipredpismi
STN a EN a ich predkladanie na likvidáciu objednávatelbvi (písomné potvľdenie mesačne
vykonaných prác v zisťovacom pľotokole),

h) kontrola ých častí dodávok, ktoľé budú v ďalšom postupe zal<ryilé alebo sa stanú
neprístupnými,

D dohľad pri zabezpečovani súladu ľealizovaných prárc s projektovou dokumentáciou
(dokumentĺäciami) - "ZniŽenie energetickej nĺáročnosti budovy Kultuľneho domu Šaľa'' a
,,Rekonštrukcia Kulturneho domu Šaľa - zniženie energetickej náročnosti objektu",
koordinácia stavebných prác, resp. predkladanie návrhov objednávateľovi azhotoviteľovi
stavby na koordinovaný posfup stavebných prác podl'a uvedených PD

j) spolupľáca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie pľípadných
záryadprojektu,

k) sledovanie, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skušky materiálov, konštrukcií a prärc,
kontľolu ich ýsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoľé pľeukazujú kvalitu vykonaných ptác a
dodávok (atesty, protokoly, zúčastňovať sa vykonávaných skúšok,

1) vykonávanie kontľoly/zúčastňovanie sa konholy vykonania všetlcých predpísaných skušok
vľátane funkčných skúšok, skúšobnej prevádzl1y,

m) denné sledovanie správneho vedenia stavebných a montiážnych denníkov v súlade
s podmienkami zmluvy o dielo, a všeobecne závaznými právnymi predpismi, v pľípade
potreby riešiť nepľedvídateľné, zäxažné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu
dostaviť bezodkladne, najneskôr však do 60 minút od telefonického ohlásenia,

n) konhola dodržiavania podmienok stavebného povolenia, anlúv, siťažných podkladov,
projektovej dokumentácie, položkovitého ľozpočtu ďrotovitel'a stavby, harmonogramu prác,
príslušných všeob. záx'dznýchpľedpisov, STN a EN

o) konhola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelbv diela
a informovanie mandanta na nedodržanie termínov, anzik, ktoré by mohli ohĺoziť dodŕanie
termínov,

p) kontľola ponukoých ľozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného
stanoviska mandantovi k prípadným naviac prácam nryšujúcim cenu diela

q) organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v ýždíloých intervaloch a podlä
potreby spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpeč,enie ich distribúcie prítomn1im
účastníkom,

r) uskutočňovanie a vedenie podľobnej fotodokumentácie z priebehu ľealizácie stavby, táto bude
súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru,

s) kontrola dokladov, ktoľé zhotoviteľ diela predloží k faktuľácii prárc adodávok a k odovzdaniu
a pľevzatiu diela - stavby alebo časti stavby a účasť pri pľeberacom konaní,

t) kontrola odshánenia nedorobkov zistených pri pľeberacom konaní a konhola dohodnuých
termínov,

u) konhola vypratania staveniska áotoviteľom,
v) spracovanie návrhu na prebratie stavby vľátane prípľavy dokladovej časti,
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w) účasť na preberacom konaní, zastupovanie investora na preberacom konaní, v mene mandanta
(objednávateľa) zllo|á preberacie konanie stavby, spracovanie záznamu zpreberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spľacovanie zomtamu prípadných väd anedorobkov
zistených v preberacom konaní,

x) poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej
záruč,nej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby,
poslqrtnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému
návrhu ich odstránenia,

y) účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, súčinnosť pri
z.abezpečení právoplatlrosti kolaudačného rozhodnutia,

z) v mene mandanta (objednávateľa)wo|ávaťpracovné rokovania a zúčastňovať sapracovných
rokovaní za účelom vyhodnocovania postupu realizäcie stavby podl'a potreby v cca 30
dňoých intervaloch počas rcalizärcie stavby, poskytovanie písomného stanoviska _
vyhodnotenia posfupu rea|izárcie diela objednávateľovi, predkladanie písomných návľhov,
riešení zistených skutočností pri vyhodnotení postupu realizácie diela, ktoré by mohli mať
vplyv na kvalitu a termín ukončenia ,

aa) vykonávanie kontľoly/zučastňovanie sa konholy všetlcých prác a dodávok, osobitne !ých,
ktoľé majú bý zalayté' alebo sa stanú v ďalšom postupe stavebných pľác neprísfupnými,

bb)vykonávanie zápisov do stavebného, montáňĺeho denníka, vprípade, Že stavebný dozor
nesúhlasí, resp. má ýhľady proti dennému zápisu zhotoviteľďstavbyvedúceho zhotovitel'a do
stavebného denníky, zapíše to najneskôr do troch pľacovných dní do stavebného denníka
s uvedením dôvodov, inak sa mázato, že s obsahom záznamu súhlasil,

cc) je oprávnený usmeľňovať vy'konávanie skvebných prác prostedníctvom zápisov do
stavebného denníka

dd) ak stavebný dozoľ zistí, že zhotoviteľ nedodžuje technologické postupy, technické noÍmy'
pľávne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri pľáci
a požiaľnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite
zastav iť vykonávanie prís lušných stavebných prác

ee) spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávatelbvi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotovitel'a pri pľeberacom konaní

ff) kontrola odstľánenia vád a nedoľobkov z preberacieho konania' spracovanie písomného
zánamu o odstľánení vád a nedorobkov, pľedloženie zázrlamu na potvrdenie _ na
odsúhlasenie zhotoviteľovi stavby a mandantovi (objednávatelbvi),

gg)súčinnosť pri spracovaní návrhu na vydanie kolaudačného ľozhodnutia wáttane prípravy
a skompletizovanie dokladovej časti, zhľomažďovanie všetlcých dokladov potrebných pre
kolaudačné konanie stavby a podanie návľhu na kolaudáciu stavby,

hh) v súčinnosti so zhotovitelbm stavby, s mandantom (objednávatelbm) zabezpleči nutné
vyjadrenia orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (zävĺinlé stanovisko
RÚVZ, oRÍIazZ,TI, IP a pod.),

ii) spolupráca so spolupľacovníkmi projektanta vykonávajúcimi autoľský dozor pri
zabezpeéovaní súladu realizovaných prác s projektom,

jj) účasť na kontľolných dňoch stavby organizovaných pos$rtovatelbm/riadiacim orgánom,
ktoľým pre oPKŽP je Ministerstvo životného pľostredia SR, sprostredkovateľslcým oľg,áno-
pre oP rŽY ie Slovenská inovačná a energetická agenfura pre oP ŽP,

lĺk)účasť na následných kontrolách poskytovateľďiadiaceho oľgánu pre oPKŽP alebo iných
kontľolných orgánov EÚ na stavbe v pľiebehu 5 rokov po ukončéní projektu (rozumie sa
projektu v zmysle zmluvy o NFP, nierea|izácie stavby)

1l) komunikácia s koordinátorom be4pečnosti pri zabezpečení povinností stavebníka
vyplývajúcich z nariadenia vláäy SR é. 39612006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdr av otĺý ch požiadavkách na stavenisko.
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4,1

4.2

mm) poskytovanie súčinnosti zhotovitelbvi stavby pri vypracovaní kontrolného
askušobného plánu, ktorého obsah odsúhlasia adoplniajednotlivé profesie projektanta, do

kontrolného a skušobného plánu zamamenátva vykonanie predpísaných kontol a skušok,

vopred vypracováva kontrolné listy pľe všetky dôležité činnosti (vychádzajú z kontrolného
plánu).

nn) požiadanie áotoviteľa stavby o vypracovanie časového harmonogramu.

čl.Iv. čas plnenia

Mandatár sa zaváanje, že odborné činnosti stavebného dozoru podľa zmluvy pre mandanta
vykoná v nasledovných teľmínoch:
4.1.1 temlín začatia činnosti: odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie arealizáciustavby, pľávoplafirého stavebného povolenia, vyjadrení a stanovísk
orgánov š!átnej spľávy a otganizácií k projektu pre stavebné povolenie, zmluvy o dielo
s oceneným položkoviým rozpočtom zhotoviteľa stavby,

4.I.2 termin ukončenia ýkonu stavebného dozoru: dňom protokolámeho prevzatia
ukončených stavebných prác od zhotovitel'a bez vád a nedorobkov a nadobudnutím
právoplatrosti kolaudačného ľoďlodnutia stavby, predpoklad lehoty ýkonu dozoru 10

mesiacov
4.l.3 termín ukončenia inžinierskych činností: dňom uplynutia 5 _ ročného následného

monitoľovacieho obdobia pľojektu od ukončenia pľojektu (rozumie sa projektu v zmysle
zľrluvy o NFP) ,,Zníženii enôľgetickej náročnoiti budovy Kultúrneho domu Šaľa".

V prípade, že dôjde k úprave hanĺronogĺamu rea|izácie, implementácie celého projektu

@redĺŽeniďskľáteniu doby realizácie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dôvodu, ktory
nebude na stľane mandatára, zmluvné strany upravia dohodou, forľrou písomného dodatku
k tejto zmluve, čas plnenia.

4.3 Mandant sazav'dn;i'e odovzdať mandatárovi najneskôr do 3 pracovných dní pľed odovzdaním
staveniska žhotovitelbm' na ktorom sa stavebný dozor zúčasfirí, projektovu dokumentáciu
stavby pre stavebné povolenie arealizárciu stavby, právoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia
a stanoviská orgánov štatnej správy a otganizárcií k projektu pre stavebné povolenie, zľľrluvu

o dielo s oceneným položkovitým rozpočtom zhotovitel'a stavby a harmonogľamomrealizárcie
stavby.

čl. V. Cena a platobné podmienky

5.1 Celková cena predmetu plnenia podľa čl. n. je stanovená dohodou zmluvných strĺĺn v súlade
s ustanoveniami zákona č,. 1811996 Z. z. o cenách v meni neskorších predpisov ako pevná vo

ýške:
celková cena: 9 900'-EUR

Slovom: deväťtisícdeväťsto EUR.

Poznámka: Mandatĺáľ nie je platcom DPH

5.2 Vprípade úpľavy teľmínu poslryhutia služíeb vdôsledku úpľavy haľlľronogramu realizácie,
implementácie celého projektu sa cena nemení a je dohodnutá ako pevná.

5



5.3 Cena zaposkytnuté služby bude mandantomuhradenánazilHade troch (3) fakĺirvystavených
mandatárom nasledovne: podl'a skutočnej lehoý ýkonu stavebného dozoru - počfu
ukončených kalendáľnych mesiacov
l. fakfura bude mandatárom vystavená po mandatĺáľovom písomnom odsúhlasení prvej

(1.) faktury zhotoviteľa vystavenej v súlade so zrnluvou o dielo (po podpísaní
a opečiatkovaní zisťovacích protokolov, súpisov vykonaných prác), fakfurovaná suma
bude vo ýške násobku ll1o _ ny celkovej dohodnutej ceny, násobok bude zodpovedať
počtu ukončených kalendárnych mesiacov ýkonu stavebného dozoru od začiatku
plnenia mandátnej zrnluvy do dáfumu vystavenia faktúry mandatára.

2. faktuľa bude mandatárom vystavená po mandatárovom písomnom odsúhlasení druhej
(2.) faktúry zhotoviteľa vystavenej v súlade so zmluvou o dielo (po podpísaní
a opečiatkovaní zisťovacích protokolov, súpisov vy'konaných prác), fakturovaná suma
bude vo ýške násobku lll0 _ ny celkovej dohodnutej ceny, násobok bude zodpovedať
počtu ukončených kalendárnych mesiacov ýkonu stavebného dozoru od dátumu
vystavenia 1. faktúry mandatéra do dátumu vystavenia 2. fakttry mandatára.

3. fakfura bude mandatárom vystavená po mandatárovom písomnom odsúhlasení tretej
(3.). faktúry zhotoviteľa vystavenej v súlade so zmluvou o dielo (po podpísaní
a opečiatkovaní zisťovacích protokolov, súpisov vykonaných prác), faktuľovaná suma
bude vo výške násobku 1/10 _ ny celkovej dohodnutej ceny, násobok bude zodpovedať
počtu ukončených kalendárnych mesiacov výkonu stavebného dozoru od dátumu
vystavenia druhej Q.) fakttrv mandatára po dátume vystavenia hetej (3.) faktúľy
mandatáľa a po podaní žiadosti na kolaudačného konanie. Suma všetlcých troch
vystavených faktuľ bude rovná celkovej cene predmetu plnenia podl'a ods. 5.l tejto
zmluvy.

5.4 Faktury vystavené v súlade s touto zľtluvou sú splatné do 60 dní odo dňa vystavenia Íinktúry.
Zmluvné stľany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomeľe k právam a
povinnostiam vypýajúcim zo záv'dzkového vďahu, nakolko je predmet realizäcie
spoluÍinancovaný zo zdľojov EÚ a uplatnenie systému predfinancovania.

5.5 Pľávo na úhĺadu faktury vmiká ľiadnym a včasným ýkonom činností podľa čl. ilI. tejto
zmluvy.

5.6 V odmene mandatára sú už zahmuté všetky náklady, ktoré mandaĺĺr účelne vynaložipri plnení
svojho zväzku. Mandatĺár bude služby vy'konávať bez poslqrtnutiazá|ohy.

5.7 Faktury vyhotoví mandatár v súlade s platnou legislatívou v platnom zneni a predloží
mandantovi v dvoch originálnych ýlačkoch. Faktura bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) číslo faktury, resp. daňového dokladu,
b) ozračenie Mandanta aMandatéra,
c) peňažný ústav, číslo účtu v zmysle zmluvy,
d) IČo, DIČ, mandantaamandatára,
e) ozračenie živnostenského ľegistľa,
f) miesto anázov pľedmefu zmluvy,
g) číslo zľľrluvy, dátum jej uzatvorenia,
h) zdanitelné obdobie,
i) deň odoslania a deň splatnosti'faktury,
j) fakturovanú sumu,
k) pečiatku a podpis oprávneného zásfupcu mandatátra,
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5.8 V prípade, že faktura nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto zmluvou, bude sa faktura
považovať za neúplnú a mandant je oprávnený vrátiť ju mandatĺĺrovi na doplnenie. Pričom od
doručenia fakfury mandantovi plynie nová lehota splatnosti.

5.9 Pľílohou každej faktury bude vyhotovená fotodokumentácia z kontrolných dní a infoľmäcia -
súhrn činnosti stavebného dozoľa za príslušné fakturované obdobie.

čl. vI. Zodpovednosť zavady, záruka

6.l Mandatár zodpovedá za to, Že zéieŽitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú
zabezpečeĺé v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou avsúlade so všeobecne zátväntými
pľávnymi pľedpismi a technic\ými noľmami.

6.2 Zodpovednou osobou zaýkončinností stavebného dozoru v odbore pozemné stavby je

Meno a priezvisko : Ing. Jozef Popaďlík
Číslo osvedčenia : 11189

6.3 Mandatĺár vyhlasuje, že disponuje osobou, ktorá má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu
tejto zĺrluvy a oprávnenie na vykonávanie odbonrých činností vo qýstavbe podl'a $ 45 zĺĺkona
č,.5011976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) v meni
neskorších predpisov azákona sNR č.l38ll99z zb. o autorizovaných architektooh
a autoľizovaných stavebných inžinieroch v platnom zneni pre činnosť stavebný dozoľ
s odbomým zameraním pozemné stavby.

6.4 Mandant je oprávnený reklamovať kedykoltek nedostatky poslqytľlutej činnosti v rozsahu
pľedmetu zĺrrluvy. Reklamáciu je mandant povinný uplatniť bezodkladne, písomne u
mandatára.

6.5 Mandatáľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzaých od
mandanta, ak ani pri vynaložení maximálnej staľostlivosti odbonrej osoby nemoholzistiť ich
nevhodnosť, písomne na ne upozomil mandanta, a ten na ich použití písomne trval.

6.6 Mandant má právo neuhradiť mandatáľovi vyfakturovanú cenu alebo jej časť za pos$rtnuté
služby v prípade nedostatkov vo ýkone činností v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy
zistených zo stľany mandanta alebo zo strany Poslgrtovatel'a _ Riadiaceho orgánu alebo
spľostľedkovatel'ského orgánu pľe oP KŽP. Ak v dôsledku takto zistených nedostatkov nebudú
mandantovi riadiacim orgánom ľesp. So pre oP Y.jP uznané a preplatené opľávnené ýdavky
na stavebný dozor projektu v celej alebo aj čiastkovej fakturovanej výške, tak mandant má
právo neuhĺadiť mandatárovi čiastku rovnajúcu sa čiastke neuzraných a nepreplatených
opľávnených ýdavkov na stavebný dozor, mámandantprávo uplatniť si u mandatára zĺrrluvnú
pokutu vo ýške už v1platených prostriedkov na stavebný dozoľ, ktoré Ro ľesp. So pre oP
Y.ŽP ĺeumal a nepreplatil.

6.7 Mandant má právo uplatniť si u mandatára anluvnú pokufu, ak Poslrytovateľ - Riaďaci orgán
alebo sprostredkovateľslcý organ pre oP Y.JP nounlá alebo nepreplatí mandantovi oprávnené
vydauLy projektu na stavebné práce a dodávky v celej alebo čiastkovej výške z dôvodu ich
ro?poru s pľojektovou dokumentáciou stavby alebo položkovifým ro4počtom stavby, pričom
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čl. vnl. ostatné ustanovenia

8.1 Mandatrír sazaväanje, že jeho účasť na následných kontolách riadiaceho orgĺánu 
' 
resp. So pre

oP KŽP alebo iných kontrolných orgánov EÚ na stavbe v priebehu 5 - ročného nrĺsledného
monitorovacieho obdobia po ukončení projekfu (rozumie sa projekfu podl'a zmluvy o NFP)
bude bez nároku na odmenu.

8.2 Mandatĺĺr je povinný pos\rtnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť ýkon
konholy/audifu súvisiaceho s dodávan1ýrn tovarom, službami a stavebnými prácami
kedykolŤek počas platnosti a účinnosti ZmIuvy o poslqrtnutí nenávratlrého finančného
príspevku NFP uzatvoľenej medzi mandantom a Poskytovatelbm NFP, a to opľávnenými
osobami na ýkon tejto kontroly/auditu a poslcytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
opľávnenými osobami Poslqrtovateľa NFP na vykonanie auditulkonfuoly sú najmä:
a) pqgkytovateľ NFP (Ro pre oP KhP _ Ministerstvo životného pľostľedia sR, So pľe oP

rŽp _ Slovenská inovačná a eneľgetická agentury _ SIEA) a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontolný uľad SR, príslušná Spľáva finančnej kontroly, Certifikačný oľgán a ním

poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupľacujúce orgány a nimi poveľené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Euľópskeho dvoľa audítorov,
e) osoby pnnlané vyššie uvedeqými oľgĺínmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

aEU.
8.3 Mandant je oprávnený bez ahýchkol'vek sankcií odsfupiť od tejto anluvy uzatvorenej

s mandatárom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi mandantom a mandatĺĺľom
avýsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poslqrtovatella
neumoäujú financovanie ýdavkov vzriknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných
prác a iných postupov. Mandatáľ súhlasí s uvedeným odstupením od zĺrluvy bez akejkol'vek
sankcie, resp. náhľady škody voči mandantovi.

8.4 Mandatáľ sa zavän$e, že v priebehu záručnej doby na zrealizovaĺej stavbe poskytne
mandantovi inžinierske činnosti - súčinnosť pri riešení reklamácií bez náľoku na odmenu.

8.5 Mandatrĺr sazaväzaje uzavrieť poistnú zrrrluvu na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
pľi ýkone činnosti vo výške minimálne 20.000,_ eur a to na celú dobu trvaďa tejto zmluvy.
overenú fotokópiu uzatvoľenej platnej a účinnej poistnej zmluvy odovzdá mandatár
mandantovi najneskôr v deň podpisu tejto mandátnej zĺrluvy.

čl. IX. odstúpenie od zmluvy

9.1 Zmluvné stľany majú právo od tejto zmluvy odstupiť podľa tejto zmluvy' ľesp. v súlade
s ustanovením $ 344 a nasl. obchodného zákonníka.

9.2 Mandant si vyhradzuje právo v pľípade nepodpísania zrnluvy o dielo s úspešným uchádzačom
verejného obstarávania na ýbeľ zhotovitelä stavby odstupiť od uzafuorenej mandátnej aĺlluvy
atobez náľokov mandatára na kompenzácie vakejkol'vek foľme za odsfupenie aneplnenie
pľedmetu zmluvy. Mandatár súhlasí s uvedeným odsfupením od zmluvy bez akejkol'vek
sankcie, ľesp. náhrady škody voči mandantovi.
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9.3

9.4

odsfupením od zmluvy ziného dôvodu ako je uvedené v ods. 9.2 tohto článku zankajivšetky
práva apovinnosti anluvných strán vyplývajúce ztejto zrnluvy, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na znluvné alebo zákonné sankcie.

10

Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy neplnenie predmefu zmluvy
neposkytovania služieb stavebného dozoru včas a riadne v trvaní dlhšie ako 15 dní nepretržitô
alebo dlhšie ako 30 dní sumárne v jednotliých prípadoch. odsfupenie od zmluvy je |otľebné
doručiť druhej zrnluvnej strane.

čl. X. Záneľečné ustanovenia

10.1 Práva azäxdz|<y ztejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných stľán
uvedených v článku 1. tejto zmluvy.

l0.2 Zmluvné strany pľehlasujú, že sú si vedomé existencie práv apovinností vyplývajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zäkona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších
predpisov a $ 5a zál<ona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám a o znene
adoplnení niektoých zákonov vzrení neskorších predpisov azékona č. t8/20l8 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zrrení neskorších
pľedpisov. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého obsahu tejto zmluvy.

10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpisu oprávnen;ými zastupcami oboch zľrluvných stľán.
Zmluvné strany sa v súlade s ustan. $ 47a ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli na odložení
jej účinnosti po jej zverejnení na webovom sídle Mandantu' ato až dňom doručenia kladného
ýsledku overenia procesu veľejného obstarávania po podpise tejto zmluvy t. j. pozitívnej
správy zkontľoly verejného obstaľávania, na zátkliade ktorého bola táto znluva uzatvorená,
vydanej zo strany Ro resp. So pre OPKŽP.

10.4 Mandatĺĺľ súhlasí s poskybrutím celej zmluvy Poslqrtovatelbvi Ro pre oP KŽP resp. So pre
oP KŽP. okamihom podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcňi oboch zmluvných sľán
je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

10.5 Mandatár poskytuje mandantovi zmluvnú vol'nosť na úpravu zmluvy podl'a požiadaviek
Poslgrtovatel'a Ro pre oP KŽP ľesp. So pre oP KŽP v súvislosti s posigrinutím 

_].IFP, 
najmä

pokial'ide o hanľronogľamu plnenia rea|izácie stavby, splatnosti faktúr, štruktúry fakturovanej
ceny.

10.6 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je moäré len foľmou písomných dodatkov, ktoré
budú datované, číslované apodpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stran.
Dodatky musia bý pred ich podpisom akceptované Pos$rtovatelbm Ro pre oP KŽP resp. So
pre oP KŽP.

10.7 Zmluvné stľany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať ýlučne písomne
(aj e-mailom).

l0.8 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho ro4poru
s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosľ cetój anluvy. Zmluvné straý sa
v takomto prípade zavänljtt bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatré zľnluvné
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah
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jednotlivých ustanoveď zm|avy.

10'9 Zmluvné vďahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoven iami zák č,.5l3ll991' Zb' obchodného zákonníka, v znení neskorlĺcir predpĹo' u *ĺ'ĺ'iacich pľávnychpľedpisov Slovenskej republiky.

l0'loZmluvné_stľanyp_otvrdzujú, žekonali nazälkladeslobodnej vôle, zmluvanebolauzavretáv tesniza nápadne neýhodných podmienok, pod nátlakom a že si anluvu prečitali,jej obsahuporozumeli, súhlasia s ním a nantaksúhiasu jupodpizujú.

10'11Zmluvné shany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajovv súlade s nariadením GDPR a zákonom t,.Isĺzódz. z. o ochľane osobných údajov a o änenea doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoíeňach tejto zrnluvy,čo je nevyhnutné pre ľiadnu identifikáciu zmluvných strĺĺn na účely plnenia tejto znluvy, a topočas tľvania rejlo- T"t""y, najneskôľ však.do r.no| vysporiadania všetkých zánäzkovvzľriknuých nazélHade tejto zmluvy a uplynutím archiváčnej doby.

lo'l2Télto zmluva sa wyhotovuje v štyroch.(4) originálnych vyhotoveniach, pričom jedno (l)vyhotovenie obdrží mandatár a trĺ i:) vynäĺoveň oaďrzĺmandant.

V Horných Zeleniciachdňa: . /a .40. 2o 2o

Mandatĺĺr:

V Šaľ dňa: /(, lo. loÍD

Mandant:

Mesto Šalä
vtĺ;'1O2O7716'

Ing. Jozef Popad'ĺík-stavebný dozor Mgľ. Belický, mesta

t)

t *

* .,r

* rt

*
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