
           
            

M a n d á t n a    z m l u v a 
 

Uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Mandant :    Obec Kútniky 
      
Štatutárny zástupca :   JUDr.František Bokros, starosta obce   
 
IČO :     00305537     
DIČ :     2021139736 
 
Bankové spojenie :   Všeobecná úverová banka, a.s., Dunajská Streda 
Číslo účtu :    20024122/0200 
 
a 
 
Mandatár :    Marián Bodri 

Blažov č.61 
929 01 Kútniky 

 
IČO :     35 284 455 
DIČ :     1039717195 
 
Bankové spojenie :   Tatra Banka, pob.Dunajská Streda 
Číslo účtu .    2622210554 / 1100 
Číslo živnostenského listu:  č.OŽP-A/2006/06906-2/CR 1 
Reg. číslo :    201-12425 
 
Zmluvné strany, Mandant a Mandatár, uzatvárajú mandátnu zmluvu ( v skratke len MZ ) 
v tomto znení: 
 
 

Článok II . 
Predmet zmluvy 

 
1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej 

uvedených vykoná pre Mandanta činnosť stavebného dozora na stavbu: 
 

Názov stavby: Sklad rybárov  
 
Miesto stavby : Kútniky, k.ú. Blažov parc.č.: 169/5, 170 
 

 



2.  Mandatár sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí 
Mandatárovi odmenu vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 

 
 

Článok III. 
Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli , že Mandatár vykoná pre Mandanta funkciu stavebného 
dozora na predmetnej stavbe. 

 
 

Článok IV. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Pri plnení tejto zmluvy sa Mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , 

technické normy , dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 
Mandanta , odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy , jeho písomnými pokynmi , 
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni . 

 
2. Svoju činnosť je Mandatár povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou  

a v súlade so záujmami Mandanta. 
 
 
3. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, 

ktoré sa mandatár zaviazal v tejto zmluve pre Mandanta vykonať. 
 
 

Článok V. 
Lehoty plnenia 

 
1.  Mandatár sa zaväzuje , že predmet plnenia vykoná resp. bude vykonávať v týchto 

lehotách  : 
 
 Zahájenie : október 2011 
 

Ukončenie :  Predmet plnenia tejto zmluvy sa považuje za ukončený dňom 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 
stavbu. 

 
 

 
Článok VI. 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 
 
1.  Mandatár sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie, pri obstaraní stanovísk a dokladov 

potrebných ku kolaudácii stavby. 
 
 
 
 



Článok VII. 
Odmena za predmet plnenia a platobné podmienky 

 
1. Odmena za predmet plnenia v rozsahu tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných 

strán podľa § 3 zák.č.18/1996 Zb. o cenách. 
 
2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako maximálna.  
  
 Cena je bez DPH, Mandatár nie je platcom DPH. 
 
 
3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená mandatárom. Faktúra je splatná 

do 14 dní od jej doručenia Mandantovi. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli na výške financovania : 
 -  Za činnosť stavebného dozora:  330,- Euro 

   
  

 
Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady 
 
 
1. Mandatár zodpovedá za to , že záležitosti mandanta v tejto zmluve , vykoná zabezpečí 

podľa tejto zmluvy.  
 
2. Mandatár nezodpovedá za vady , ktoré boli spôsobené prevzatím prác a dodávok 

Mandantom napriek výhrade Mandatára. 
 
3. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 

reklamovaných nedostatkov alebo vady plnenia zo strany Mandatára. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená. 

 
 

Článok IX. 
Zmena záväzku 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant a Mandatár, majú právo ukončenia právneho 

vzťahu v prípade preukázaného podstatného neplnenia povinností Mandatára resp. 
Mandanta.  

 V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že zmluvná strana takéto ukončenie 
záväzkového právneho vzťahu musí vykonať písomne formou výpovede alebo 
odstúpením od zmluvy. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy musia byť doručené 
druhej strane doporučene alebo do vlastných rúk. 

 Zmluvné strany sa dohodli na troj (3) -dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť 
dňom doručenia výpovede druhému účastníkovi zmluvného vzťahu. 

 
 
 
 



Článok X. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Mandant týmto splnomocňuje Mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval 

Mandanta pri plnení dohodnutých činností . Úkony Mandatára takto urobené, zaväzujú 
Mandanta v plnom rozsahu. 

 
2. Veci, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia Obchodným resp. Občianskym 

zákonníkom. 
 
3.  Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  
 je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho pre každú stranu  po jednom  

vyhotovení. 
 
 
 
 
V Blažove dňa  24.05.2012     V Kútnikoch dňa 24.5.2012 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––-     –––––––––––––––––––––– 

Mandatár        Mandant 
 
 
 
 
 
 


