MANDATNÁ ZMLUVA č. 003/2019
o obstarávaní záležitostí investora podľa $ 566 a násl. Obchodného zákonníka.

ZMLUVNÉ STRANY
1.1. MANDATÁR

sídlo:

zastúpený:

Ján Laczkó,

929 01 Dunajská Streda, Kvetná 10

Ján Laczkó

banka:
IBAN:

Slov. sporiteľňa a.s. Dun. Streda
SK74 0900 0000 0001 9105 2005

IČO:

37162985

DIČ:

029469034

1.2. MANDANT

Obec Vydrany

sídlo:

Námestie Svätého Štefana č. 71, 930 16 Vydrany

zastúpený:
banka:
IBAN:

Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
VUBAa.s., pobočka Dunajská Streda
SK93 0200 0000 0009 2272 2122

IČO:

00228788

DIČ:

2021129913

PREDMET ZMLUVY
2.1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedených,
na stavbu:

pre mandanta, na jeho účet a jeho menom, vykoná inžiniersku činnosť
diela „Výstavba stolnotenisovej haly vobci Vydrany“ (ďalej aj ako

„stavba “).

2.2. Mandant sa zaväzuje, Že za vykonanie a zariadenie
mandatárovi odplatu vo výške dojednanej v tejto zmluve.

dojednaných

činností

zaplatí

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA
3.1. Zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného dozora počas výstavby stavby.
ČAS PLNENIA
4.1. Mandatár sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť podľa tejto zmluvy pre mandanta vykoná

v tejto lehote: v súlade s termínom výstavby — ZoD dodávateľa stavby

4.2. Dodržanie tohoto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia mandanta
dojednaného v tejto zmluve.
Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní
so splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dojednanom termíne.

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY MANDANTA
5.1.

5.2.

V rámci. svojho. spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich
údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho
vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať
9 spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu
dohodnúť, že také práce alebo činnosť zabezpečí mandatár za osobitnú úhradu.
Majetkoprávne vzťahy nie sú predmetom tejto zmluvy.

. Mandant poskytne mandatárovi pre výkon zmluvnej činnosti a pre výpočet ceny
za obstarávanie záležitosti podľa tejto zmluvy údaj o nákladoch stavby.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.

Cena za práce a činnosti dojednané v predmete tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán.

6.2. Dohodnutá cena: 1000,- € (slovom: tisíc eur) celkovo za vykonanú prácu.

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená mandatárom. Faktúra je
splatná do 14 dní od jej doručenia mandantovi.
6.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
mandanta, bude mandatár práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovať mandantovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku
dňu zrušenia tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6.2. pre jednotlivé
práce uvedené v čl. 3.
6.3.

7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.

Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú
zabezpečené podľa zmluvy.

7.2.

Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do jedného
roku odo dňa jej splnenia. Reklamáciu je povinný uplatniť bezodkladne, písomne.

7.3. Mandatár má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatne reklamovaného
nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

8. ZMENA ZÁVÄZKU
8.1.

8.2.

Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
uplatní nové požiadavky na mandatára. Mandant je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy
vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných
vtejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že mandant uhradí mandatárovi náklady
v preukázateľnej výške na vykonaní práce činnosti, ktoré vznikli mandatárovi tým, že
mandant ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, nesplnil svoju povinnosť
poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu, a mandatár na základe toho od zmluvy
odstúpil. Tým nie je dotknuté právo mandatára na náhradu škody, vzniklej porušením
povinnosti mandanta.

9. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIE
9.1.

Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plnení zmluvnej investorskej činnosti. Úkony mandatára takto vykonané
zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.

9.2. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený

mandantovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom.

9.3.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými štatuárnymi
zástupcami zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa $ 47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka v nadväznosti na $ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9.5. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
9,6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jej
podpísaní po jednom vyhotovení.
9.4.

vo Vydranoch, dňa 22.07.2021
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