
„Zmluva na komplexné zabezpečenie výkonu  stavbyvedúceho“ 

 

Mandátna zmluva 
uzavretá v zmysle § 566 – 576,Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

1. Zmluvné strany 
 

 

 

1.1 Mandant: Obecný podnik Hrubov, s.r.o. 

 Adresa: Hrubov 97, 067 23  Hrubov 

 V zastúpení : Štefan Trusák, konateľ spoločnosti 

 IČO : 54 198 895 

 DIČ : 2121602868 

 IČ DPH : SK2121602868 

 Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka  Humenné 

 IBAN: SK58 5600 0000 0089 8388 5001   

 Kontakt tel./fax : +421 57 779 52 28, 0907 905 576                          

 E-mail: ouhrubov@saltan.sk 

 Zapísaný: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43088/P 

 
       (ďalej iba mandant) 

 

 

 

 

1.2 Mandatár: Ján Velebír - STAVITEĽ 

 Adresa: Širiava 440/12, 094 31  Hanušovce nad Topľou 

 V zastúpení: Ján Velebír 

 IČO : 34 899 197 

 DIČ : 1020772830 

 IČ pre DPH : SK1020772830 

       Bank. spoj.:  VÚB, a.s. Expozitúra Hanušovce nad Topľou 

       IBAN: SK28 0200 0000 0012 1214 6751 

       Kontakt.:  tel./fax 057 442 24 66, 0905 432 024 

       E-mail.:  velebirj@gmail.com  

       Zapísaný: Okresný úrad Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 713-1606 

 
       (ďalej iba mandatár) 
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PREAMBULA 
 

Táto Mandátna zmluva, na poskytnutie služby stavbyvedúceho pre stavbu s názvom: „Hrubov – 

Vodovod“, sa uzatvára ako zákazka (malého rozsahu) podľa §1, ods.14, zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10000, €  (bez 

DPH), v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 

dlhšie obdobie ako kalendárny rok. 

 

 

2. Predmet zmluvy 
 

Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí činnosť stavbyvedúceho na stavbe: „Hrubov – 

Vodovod – 1. etapa“, v tomto rozsahu: 

 

• Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe. 

• Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom. 

• Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov. 

• Realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite. 

• Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu. 

• Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality. 

• Plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné 

konanie. 

• Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané 

práce. 

• Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov. 

• Čítanie výkresovej dokumentácie. 

• Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov. 

 

 

 

3. Spôsob poskytovania služieb 
 

3.1 Mandant odovzdá mandatárovi včas a s dostatočným predstihom všetky nutné a dostupné  

      doklady a údaje, týkajúce sa požadovaného rozsahu dohodnutej inžinierskej činnosti, ako  

      podklad pre možnosť plnenia jednotlivých špecifík činnosti a ďalšiu nutnú súčinnosť, tak aby  

      mandatár mohol riadne plniť svoje povinnosti tejto zmluvy. 

 

3.2 Mandatár je povinný vykonávať činnosti, ku ktorým sa zaviazal s odbornou starostlivosťou,  

      podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Od týchto pokynov sa mandatár môže  

      odchýliť výlučne len so súhlasom mandanta. 

 

3.3 Vyššie uvedené činnosti zabezpečí mandatár priamo alebo prostredníctvom ním poverenej  

       právnickej alebo fyzickej osoby s náležitými oprávneniami k jednotlivým činnostiam, podľa  

       platných právnych a technických predpisov. (Igor Sopoliga SKSI Ev. č. 11752*10-20*) 
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3.4 Mandatár sa zaväzuje uchovávať v tajnosti všetky informácie a skutočnosti týkajúce sa  

      mandanta a jeho oprávnených záujmov, získané v súvislosti s plnením  tejto zmluvy a to aj po  

      skončení jej platnosti. 

 

 

 

4. Odmena 
 

4.1 Celková výška odmeny za činnosť vykonanú podľa článku 2, tejto zmluvy je na základe 

ponuky  mandatára vo výške  5250,00 € (vrátane DPH). Použitie priameho zadania, v zmysle 

§ 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4.2 Rozsah predmetu zákazky, spĺňa podmienky na uplatnenie postupu podľa vyššie uvedeného 

ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvná cena neprekračuje stanovený limit, je 

primeraná rozsahu a kvalite poskytovaných služieb, za dodržania hospodárnosti 

vynaložených nákladov. 

 

4.3 Nárok na odmenu vzniká mandatárovi vtedy, ak riadne vykoná  činnosť podľa tejto zmluvy 

      a dodržal pokyny mandanta. V takto stanovenej odmene sú už uvedené nutné a účelne  

      vynaložené náklady mandatára. 

 

4.4 Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná na základe účtovných dokladov (faktúr), vo 

väzbe na vecné a finančné plnenie zhotoviteľa predmetnej stavby. 

 

 

 

 

5.  Zodpovednosť mandatára za škodu 

 
5.1 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu vzniknutú výlučne z jeho služieb, ktoré sú  

      uvedené v tejto zmluve a mandatár  nenesie žiadnu zodpovednosť za dodatočné straty alebo  

      škody spôsobené mandantom. 

 

5.2 Mandatár nie je zodpovedný za žiadne škody ani nároky vzniknuté v súvislosti  

      s neprimeraným použitím plnení mandantom. 

 

 

 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Právne vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a právne vzťahy neupravené  
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      touto zmluvou sa riadia platnými predpismi SR, najmä príslušnými ustanoveniami  

      Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

6.2 Poskytovanie služieb a výkonov uskutočňovaných v rámci tejto zmluvy sa ďalej riadi najmä   

      ustanoveniami stavebného zákona a súvisiacimi predpismi. 

 

6.3 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomne s výslovným  

      súhlasom oboch zmluvných strán, vyjadreným vlastnoručnými podpismi k tomu   

      oprávnených zástupcov. 

 

6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych  exemplároch, jeden pre mandanta a jedno  

      vyhotovenie  pre mandatára. 

 

6.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že je im dobre známy obsah zmluvy v celom jej rozsahu 

      s tým, že zmluva je prejavom pravej a slobodnej vôle zmluvných strán, nebola  

      uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripájajú  

      oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

 

 

 

Hanušovce nad Topľou, ............................                      Hrubov , .................................... 

 

 

 

 

 

Mandatár :                                                                                       Mandant : 
 

 

 

 

......................................................                                                ..................................................... 

          Ján Velebír, konateľ                                                                     Štefan Trusák 

                                                                                                             konateľ spoločnosti  

                                                                                                                   
 


