
MANDÁTNA ZMLUVA č 7q 2o 2o
o obstaraní záležitostí investora uzatvorená podľa 5 566 a nasl' zákona č.51'3/1991' obchodného

zákonníka v znení neskorších predpĺsov (d'alej len ,,zmluva")

č!. 1 ZMLUVNÉ STRANY

L.!

t.2

2.7

2.2

MANDANT
Sídlo
Štatutárny orgán
lČo
Dlč
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón/fax
E-mail
(d'alej len,,ma nda nt")

MANDATÁR
Sídlo
Zastúpený
lČo
Dlč
Bankové spojenie
č. účtu
Tel.
e-mail

: Mesto šaľa
: Nám. Sv. Trojĺce 7 ,927 15 Šaľa

: Mgr' Jozef Belĺcký, primátor mesta
:00306185
:2021024049
: UniCredit Bank Slovakia, a's', pobočka Šaľa
: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
: 03 1770598 1,-4 / O3I7 7 O6OZI
: mesto@sala.sk

: !ng. Jozef Popadäk
: Horné Zelenice 279
: lng. Jozef Popadäk, SZČo
:17290023
: 1020771620
: vÚg gRNrA HLoHoVEc
: SK60 0200 0000 0000 73s4 8632
:0905346192
: iozefpopadak64@gmail.com

Zapísaný v Živnostenskom registrĺ č.7l3-22gg
(d'alej len,,mandatár")
(mandant a mandatár d'alej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl.2 PREDMET zMtUVY

Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmĺenok v nej
uvedených, pre mandanta, na jeho účet a jeho menom, vykoná a zariadi inžinierske činnostĺ
vo výstavbe v rozsahu vymedzenom v bode 3 tejto zmluvy na stavbe:
,,Rekonštrukcla a modernizácia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti_
stavebné práce v interiéri šaľa"
Mandant sa zaväzuje, že za vykonanĺe a zariadenĺe dohodnutých činnostízaplatí mandatárovĺ
odplatu vo výške dohodnutej v tejto zmluve.

čl. 3 RozsAH A oBsAH PREDMETU PLNENIA

3.1_ Výkon stáleho - trvalého stavebného dozoru a inžinierske činnosti v rozsahu:
a) oboznámenie sa s projektovou dokumentácĺou stavby, s právoplatným stavebným

povolením, podmienkamĺ realizácĺe stavby podl'a vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov
štátnej správy, organizácií k projektu pre stavebné povolenie,



b) V súlade s podmĺenkamĺ zmluvy o dĺelo medzi mandantom a zhotoviteľom stavbyodovzdanĺe staveniska zhotoviteľovi v mene mandanta a zabezpečenie zápisu o tom dostavebného denníka (montážneho) denníka, spracovanĺe samostatného záznamu zodovzda nia staveniska,
c) písomne predkladanie prĺpomienok, návrhov k podrobnému plánu organizácie výstavbymandantovi (objednávatelbvi),
d)

e)

starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realĺzuje aevĺdencia dokumentácie dokončených častí dĺela,
odsúhlasenĺe prípadných dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela _stavebného objektu alebo prevádzkového súboiu, nepredlžujú lehotu realizácĺe anezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastnýmvyjad re n ím objed návate ľovi,
bezodkladné písomné ĺnformovanie objednávateľa o všetk ých závažných okolnostĺach,kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnostĺ oceňovanĺa podkladov, ich súlad spodmĺenkamĺ zmlúv, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, položkovitýmrozpočtom zhotoviteľa diela, harmonogramom prác, príslušnými všeob. záväznýmipredpismi STN a EN a ich predkladanie na likvĺdáciu objednávatelbvi (písomné potvrdenie
mesačne vykonaných prác v zisťovacom protokole),
kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v d'alšom postupe zakryté alebo sa stanúneprístupnými,
dohľad pri zabezpečovaní súladu realĺzovaných prác s projektovou dokumentáciou(dokumentácĺami) - ''Zníženie energetickej náročnostĺ budovy Kultúrneho domu Šaľa', a
"Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie .n"rg"iĺ.k.j náročnosti objektu,,,koordinácía stavebných prác, resp. predkladanie návrhov ňjeanávatelbvi a zhotoviteľovĺstavby na koordinovaný postup stavebných prác podl'a uvederyich PD
spolupráca s projektantom a zhotovitelbm pri navrhovaní opatrení na odstránenieprípadných závad projektu,

f)

s)

h)

i)

i)

k) sledovať, či zhotovĺteľ diela vykonáva predpísané skúšky materĺálov, konštrukcĺí a prác,kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazu;ú kvalitu vykonaných prác adodávok (atesty, protokoly, zúčastňovať sa vykonávaných skúšok,l) vykonáva kontrolu/zúčastňuje sa kontroly vykonania všetkých predpísaných skúšok vrátanefunkčných skúšok, skúšobnej prevádzky,
m) denné sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlades podmienkami zmluvy o dielo, a všeobecne záĺäznými právnymĺ predpismĺ, v prípadepotreby riešiť nepredvídateľné, závažné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbudostaviť bezodkladne, najneskôr však do 60 minút od telefonického ohlásenia,n) kontrola dodržĺavania podmienok stavebného povolenia, zmlúv, súťažných podkladov,projektovej dokumentácie, položkoviteho rozpočtu zhotoviteľa stavby, harmonogramuprác, príslušných všeob. záväzných predpisov, STN a ENo) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľovdiela a informovanie mandanta na nedodržanie termínov, arizík, ktoré by mohli ohroziťdodržanie termínov,
p) kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného

stanoviska mandantovĺ k prípadným naviac prácam zvyšujúcĺm cenu dielaq) organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minĺmĺlná v týždňových ĺntervaloch a podľapotreby spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenĺe ich dĺstribúcie prítomným
účastníkom,

r) uskutočňovanĺe a vedenie podrobnej fotodokumentácie z prĺebehu realizácie stavby, tátobude súčasťou dokladovej častĺ pri odovzdanídiela a fakturácii služieb stavebného dozoru,s) kontrola dokladov, ktoré zhotovĺteľ dĺela predloží k fakturácii prác a dodávok a k odovzdaniu
a prevzatĺu diela _stavby alebo častistavby a účasť pri preberacom konaní,



t) kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutýchtermínov,
u) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
v) spracovanĺe návrhu na prebratĺe stavby vrátane prípravy dok|adovej častĺ,w) účasť na preberacom konaní, zastupovanie ĺnvestora na preberacom konaní, V menemandanta (objednávateľa) zvolá preberacĺe konanie stavby, spracovanĺe záznamuz preberacíeho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných váda nedorobkov zĺstených v preberacom konaní,x) poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celejzáručnej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konanĺ n. 

'Ĺrte stavby,poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickémunávrhu ich odstránenia,
y) účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, súčinnosťpri zabezpečení právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,z) vykonáva kontrolu/zúčastňuje sa kontroly všetkých prác a dodávok, osobitne tých, ktorémajú byť zakryté, alebo sa stanú v d'alšom postupe stavebných prác neprístupnými,aa) vykonávanie zápisov do stavebného, montážneho denníka, v prípade, že stavebný dozornesÚhlasí, resp' má výhrady protĺdennému zápísu zhotovitel'a/stavbyvedúceho zhotovĺteľado stavebného denníky, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebneho denníkas uvedením dôvodov, ĺnak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil,bb)je oprávnený usmerňovať vykonávanĺe stavebných prác prostredníctvom zápisov dostavebného denníka

cc) ak stavebný dozor zistí, že zhotovíteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy,právne predpisy' alebo hrubým spôso.bom porušuJ" ĺe.|ee nosť a ochranu zdravia pri prácĺa požĺarnu bezpečnosd má stavebný dozor právo ,ĺpĺro' ĺo stavebného denníka okamžitezastavĺť vykonávanie príslušných stavebných prác
dd) spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenĺa mandantovi (objednávateľovĺ)o kompletnostĺ odovzdanej dokumentácie a dokĺadov zhotoviteľa pri preberacom konaníee) kontrola odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konanĺa, spracovanie písomnéhozáznamu o odstránení vád a nedorobkov, predloženĺe záznamu na potvrdenie - naodsúhlasenie zhotoviteľoVĺ stavby a mandantovi (objednávateľovi),ff) súčinnosť prí spracovaní návrhu na vydanie kolauáačného rozhodnutia vrátane prípravya skompletĺzovanie dokladovej časti, zhromaždbvanie všetkých dokladov potrebných prekolaudačné konanie stavby a podanie návrhu na kolaudáciu stavby,gg) vsúčinnostĺ so zhotoviteľom stavby,.smandantom (objednávateľom) zabezpečí nutnévyjadrenia orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačneho rozhodnutĺa (záväzné stanoviskoRÚvz, oRHaZZ, Tl, lP a pod.),

hh) spolupráca so 
'spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor prĺzabezpečovaní súladu realĺzovaných prác s projektom,ii) komunikuje s koordĺnátorom bezpečnosti prĺ zabezpečení povinností stavebníkavyplývajúcich z nariadenĺa vlády SR č' 3g6/2oto6 Z' z' o minĺmálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách na stavenisko.jj) poskytuje súčinnosť zhotoviteľovi stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu,ktorého obsah odsúhlasĺa a doplnĺa jednotlivé profesĺe Irojektanta, do kontrolneho askúšobného plánu zaznamenáva vY!onanĺe preapĺs.nýcn kontrol a skúšok, vopredvypracováva kontrolné listy pre všetky dôležĺté činnosti (vyárlĺoza.;ú z kontrolného plánu).

čl. 4 sPÔsoB sPtNENtA PREDMETU zMLUVY

4.7 Prĺ plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať právne predpisy, technickénormy a dojednania tejto zmluvy. Ďalej sa mandatár bude riadiť podkladmi mandanta,



4.2

4.3

5.1

6.1

7.1.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Pokĺaľv priebehu realizácĺe stavby uzavreté-dohody budú maťvplyv na cenu plnenĺa, zaväzujesa mandant na úpravu ceny a to dodatkom k tejto zmluve.
Predmet plnenia dojednaný V tejto zmluve je splnený rĺadnym vykonaním činností, na ktoré samandatár zaviazal v čl. 3 tejto zmluvy.

čl.5 čRs pl-ĺuerulR

Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa
v nasledovných termínoch:

začatie činnosti stavebného dozoru: po odovzdaní stavenĺska december 2020,
ukončenie činnostĺ stavebného dozoru: september 2O2O ado právoplatnosti príslušných
kola udačných rozhodnutí,
ukončenie inžĺnierskych činností: do ukončenĺa záručnej doby na stavbu.

č!.6 sPoLUPÔsoBENtE A PoDKIADY MANDANTA

Spolupôsobenĺe mandanta spočíva V tom, že odovzdá mandatárovi podklady a žeV nevyhnutne potrebnom rozsahu na vyzvanie mandatára poskytne spoluprácu prĺ zadováženídoplňujúcĺch údajov, upresnení. Jedná sa hlavne o tieto podklady: projektová dokumentáciastavby, stavebné povolenia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutýchorganizácií

čl.7 CENA PREDMETU PLNENIA A PLAToBNÉ pooľvlleľĺrv

Cena za práce a činnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dohodnutá dohodouzmluvných strán podľa 5 3 zák. č. L8hgg6Z'z. o cenách.
odplata za splnenie činnosti podľa tejto zmluvy bola dohodnutá vo výške:
Celková cena ...,...... 9'9oo,- EUR............, slovom ..........'..deväťtĺsícdeväťsto eurMandatár nie je platcom DPH'
odplatu podľa bodu 7.2 bude mandatár fakturovaťv desiatich rovnakých mesačných
čiastkach do 10' kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny
mesĺac.
Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia mandantovi. K faktúre bude účtované DPH v sadzbepodľa platného zákona'
Pre prípad omeškania mandanta s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vovýške 0,05 %ozfakturovanej čiastky zakaždý deň omeškania, obdobná pokuta platíĺ pre prípadomeškania mandatára pri plnení niektorej činnostĺ.
V prípade, že dôjde k zrušenĺu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na stranemandanta, bude mandatár práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenĺa fakturovaťmandantovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia(vypovedania) tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceÁy podľa čl.7.2'

odovzdanými ku dňu uzavretĺa tejto zml uvy, jeho pokynmi, zápĺsmi a dohodamĺ zástupcovoboch zmluvných strán.

tejto zmluvy pre mandanta vykoná

čl. 8 zoDPoVEDNosŤzA VADY, ZÁRUKA

Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta
zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou.

8.1 dohodnuté touto zmluvou budú



8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použĺtím podkladov prevzatých od
mandanta, prĺčom ani pri vynaložení maxĺmálnej starostlĺvosti odbornej fĺrmy nemohol zistiť
ĺch nevhodnos{ prípadne na ňu upozornil mandanta, a ten na ich použitítrval.

čl. g zÁĺvlx ZMLUVY

9.1. Právny vzÍah zaloŽený touto zmluvou sa končí:

a) uplynutím dohodnutej doby podľa čl. V. bod 5']..,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) doručením písomnej výpovede mandanta mandatárovi s účinnosťou odo dňa doručenia

písomnej výpovede, ak výpoved' neurčuje neskoršiu účinnos{
d) doručením písomnej výpovede mandatára mandantovi s účĺnnosťou ku koncu

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesĺaci, v ktorom bola výpoved' doručená
mandantovi ak z výpovede nevyplýva neskorší čas,

e) odstúpením,

0 zánikom mandatára'

čl. 10 všrogrcNÉ A zÁVEREčNÉ usraĺuoveĺĺle

10.1

1.0.2

10.3

LO.4

10.5

10.6

Na požiadanie mandatára v prípade ak zariadenie inžinierskych záležĺtostí bude vyžadovať
konanie V mene mandanta, mandant vyhotoví mandatárovi včas písomné splnomocnenie.
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymĺ zástupcami
zmluvných strán'
Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podl,a
ustanovenĺa 5 5a zákona č. 21'1'/2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informácĺám v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením 5 +za ods. ]. zákona č.40/Lg64Zb. občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle mesta
šaľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenýmĺ
zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nepodpíšu túto
zmluvu v ten ĺstý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcĺm po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa, v súlade s
ustanovením 5 5a zákona č. z1'L/}oooZ. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a
doplnení niektoryŕch zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
v spojení s 5 47a zákona č' 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpĺsov'
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR a zákonom č. r8/2o1'8 Z' z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplneníniektonich zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanovenĺach tejto zmluvy, čo
je nevyhnutné pre riadnu identifikácĺu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to
počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov
vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy' Zmluvné strany sú povĺnné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktoý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu'
Akékoľvek nároky alebo spory vyplrývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na
príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzĺ nimĺ na základe tejto
zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

10.7



10.8 ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými
ustanoveniamiobchodného zákonníka a ostatnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi
platnýmiv SR.

10.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (4) vyhotoveniach, z ktoných každá strana po jej podpísaní
dostane jedno (2) vyhotovenie.

10.10 Zmluvné stranyvyhlasujú, že sitúto zmluvu prečítalia že táto zmluva tak, ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho prĺpájajú svoje podpisy.

V Horných Zeleniciach, dňa
/5.72 - 2a2e

V Šali, dňa íf .12.2-,u

Mandatár Mandant

MEsTo šAľA

lilo. JozEF PoPAÔÁK
275

Róbert TôIgyesi
zástupca primátora mesta Šaľa
na základe Poverenia zo dňa 10. 2020


