
 

Mandátna zmluva č.: 2016 – 01 / SD     Počet strán :  4 Strana č. :   

 

1 

MANDÁTNA ZMLUVA Č.:   2016 – 01 / SD 
(ďalej len zmluva) 

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorená  

podľa § 566 a nasl.  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov   

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1.1  Mandant: Obec Hubošovce 
 Štatutárny orgán: Katarína Škvarlová, starostka obce 
 Adresa :         Obecný úrad Hubošovce 
  Hubošovce 136 
  082 66 Hubošovce 
 IČO : 00327107 
 DIČ : 2020711484 

    ďalej len „Mandant“ 
 

1.2 Mandatár: KDS projekt, s.r.o. 
 Adresa: Námestie mieru 1 
  080 01 Prešov 
 Kancelária: Kpt. Nálepku č. 6, 080 01 Prešov  
 IČO:   43 903 894 
 DIČ:  202 261 5045 
 Tel.  0905 285232         
  ďalej len „Mandatár“ 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru v rozsahu 
uvedenom v časti 2.3  tejto zmluvy na stavbe: „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH 
KOMUNIKÁCIÍ A MOSTA V OBCI HUBOŠOVCE“ po schválení finančných prostriedkov (ďalej 
len „stavba“).  

2.2 Rozsah stavby, pre ktorú bude Mandatár vykonávať stavebný dozor, je stanovený 
dokumentáciou  pre stavebné povolenie: „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
A MOSTA V OBCI HUBOŠOVCE“, ktorú vypracovala spoločnosť: Váhoprojekt, s.r.o., 12/2015, 
STUPEŇ DRS.  

2.3  Predmetom činnosti Mandatára podľa tejto zmluvy (ďalej aj „práce“ alebo „činnosti“) je: 
a) Zabezpečenie kontroly priebehu stavebných prác, dodržiavania technologických 

postupov prípravy a realizácie projektu stavby a projektovej dokumentácie (technická 
správa, výkresová dokumentácia, rozpočty), stavebného povolenia a jeho zmeny. 

b) Účasť a následné zabezpečenie plnenia prijatých opatrení z koordinačných porád, 
súvisiacich s prípravou organizácie a vlastnej realizácie stavebných prác na stavbe.  

c) Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu stavby, ktoré nezvyšujú náklady 
stavebného objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre a kvalitu 
stavby. Ostatné zmeny a dodatky bezpodmienečne predkladať pred odsúhlasením 
dodatkov a zmien projektu stavby aj s vlastným odborným vyjadrením Mandantovi. 

d) Vypracovávať do monitorovacích správ podklady o stave, priebehu a kvalite 
realizovaných stavebných prác na stavbe.  

e) Bezodkladné včasné, pravdivé a úplné informovanie Mandanta a projektového 
manažéra stavby o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu 
realizácie stavebných prác. 

f) Uskutočňovanie kontroly tých častí stavby, ktoré budú v ďalšom postupe stavebných 
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prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
g) Spoluprácu s projektantom a so zhotoviteľom stavby pri vykonávaní a navrhovaní 

opatrení pri odstraňovaní prípadných chýb projektu stavby.  
h) Sledovanie a kontrola predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií 

a samotných prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predkladania dokladov, ktoré 
preukazujú ich kvalitu (atesty, protokoly, certifikáty, atď.).   

i) Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebných denníkov v súlade 
s podmienkami uzavretých zmlúv a platných noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov.   

j) Vykonávanie zápisov do stavebného denníka.  
k) Kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnosti faktúr, vystavených jednotlivými 

dodávateľmi, týkajúcich sa realizácie stavebných prác.   
l) Okamžitá spolupráca so zhotoviteľom stavby pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo 

na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.     
m) Kontrola postupu stavebných prác podľa schváleného vecného a časového 

harmonogramu, upozorňovanie zhotoviteľa stavby na nedodržanie zmluvných termínov, 
vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie príslušných sankcií.   

n) Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavebných prác alebo ich častí a účasť 
na konaní o odovzdaní a prevzatí stavby.  

o) Kontrola odstraňovania prípadných chýb a nedorobkov stavby zistených pri preberaní.  
p) Bezpodmienečná účasť na kolaudačnom konaní.  
q) Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby. 
r) Zabezpečenie odovzdania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre Mandanta 

za účelom jej archivácie.  

2.4 Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne Mandatárovi 
dojednané spolupôsobenie. 

 
III. 

Spôsob uskutočnenia prác 

3.1 Stavebný dozor bude vykonávaný počas realizácie celej stavby. Hodnotenie priebehu 
a spôsobu realizácie stavby bude na kontrolných dňoch, pre ktoré sa dohodne harmonogram 
časový a vecný - podľa vykonávania prác, s predpokladom konania 1 x za 14 dní. V prípade 
vážnych situácií pri realizácii stavby sa kontrola jej realizácie vykoná okamžite – do 24 hodín, 
respektíve podľa dohody na základe, telefonického, faxového alebo e-mailového vyžiadania 
účastníkov stavby - vyššieho dodávateľa stavby, investora, stavebného dozoru.  

3.2 Pri zabezpečovaní prác bude Mandatár dbať na dodržiavanie realizácie stavby podľa 
overeného projektu stavby, všeobecne záväzných právnych predpisov, záväzných technických 
noriem STN, dojednaní podľa tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
Mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami 
verejnoprávnych orgánov a organizácií. Práce zabezpečí spôsobilou osobou pre výkon 
stavebného dozoru – autorizovaným inžinierom na vykonávanie komplexných 
architektonických a inžinierskych služieb pre inžinierske stavby v zmysle zákona č. 138/1992 
Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. 

3.3 Pokiaľ v priebehu vykonávania prác budú uzavreté dohody s vplyvom na cenu a termín 
plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo 
väzbe na zmenu predmetu plnenia. 

 
IV. 

Čas plnenia 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. Bod 
2.3 tejto zmluvy v termínoch: 
Výkon stavebného dozoru počas realizácie jednotlivých etáp stavby podľa  dohodnutých lehôt 
a termínov výstavby s vyšším dodávateľom stavby v čase od september 2017 - jún 2018, 
najneskôr však do 31. 12. 2018. 
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4.2  Mandatár nie je v omeškaní s riadnym vykonaním činnosti podľa tejto Zmluvy po dobu, počas 
ktorej Mandant neposkytol Mandatárovi súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie 
prác. Čas plnenia Mandatára sa predlžuje o dobu omeškania Mandanta s poskytnutím 
spolupôsobenia podľa tejto Zmluvy, o čom bude Mandatár písomne informovať Mandanta. 

 
V. 

Spolupôsobenie a podklady Mandanta 

5.1 Mandatár sa zaväzuje práce vykonať v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a na základe 
informácií, ktoré Mandant odovzdá Mandatárovi na žiadosť Mandatára bez zbytočného 
odkladu. 

5.2 Mandant sa zaväzuje, že poskytne Mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné 
spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní aktuálnych doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. 

5.3  Pre realizáciu prác Mandatár Mandantovi do 7 dní od uzatvorenia tejto zmluvy poskytne: 
a. Stavebné povolenie so schváleným projektom a záznam o odovzdaní a prevzatí stavby 

a staveniska vyššiemu zhotoviteľovi stavby s prípadnými dohodnutými podmienkami pre 
výstavbu. 

b. Jedno vyhotovenie kompletného projektu stavby. 
c.  Kópiu zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby na zhotovenie stavby. 
d.  Dohodne harmonogram výkonu stavebného dozoru.   

5.4 Mandant zodpovedá za to, že podklady, dokumenty a informácie, ktoré poskytol Mandatárovi, 
sú aktuálne, bez vád a v súlade s predpísanými podmienkami pre realizáciu predmetnej 
stavby. 

5.5 Mandant udelí pracovníkom Mandatára plnú moc v nevyhnutnom rozsahu na zastupovanie v 
predmetnej veci, na výzvu Mandatára, v prípade, že je to potrebné na bezproblémové plnenie 
činností Mandatára podľa tejto zmluvy. 

5.6 Mandant sa zaväzuje uhrádzať faktúry za vykonané činnosti podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. 

 

VI. 
Cena plnenia 

6.1 Cena za poskytnutie činností Mandatára podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 
strán podľa zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Cena za výkon stavebného dozoru je: 
        
  CENA:          870,00 € 
 
      slovom: osemstosedemdesiat Euro  
      Mandatár nie je platcom DPH. 
 

VII. 
Podmienky pre fakturáciu a platenie 

7.1 Mandatár bude práce na základe tejto zmluvy vykonávať bez povinnosti Mandanta poskytnúť 
mu zálohu – preddavok. 

7.2 Mandatár  je oprávnený vystaviť  Mandantovi faktúru za  vykonané práce  v cene  podľa bodu 
6.2.,na základe ukončenia prác  do 14 dní. 

 

7.2.1 Faktúra bude obsahovať: 
 a) označenie Mandanta a Mandatára, adresu, sídlo, IČO, príp. DIČ a IČ DPH 
 b) číslo Zmluvy 
 c) číslo faktúry 
 d) deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia 
 e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
 f) fakturovanú sumu 



 

Mandátna zmluva č.: 2016 – 01 / SD     Počet strán :  4 Strana č. :   

 

4 

 g) označenie diela 
 h) podpis oprávnenej osoby. 
 
7.3 Termín splatnosti faktúry je 14 dní od obdržania faktúry, pričom za deň úhrady sa považuje 

deň odpisu poukázanej sumy z účtu Mandanta na účet Mandatára.    
7.4 Pre prípad omeškania Mandanta s úhradou faktúry Mandatára, zmluvné strany sa dohodli, že 

sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7.5 Pre prípad omeškania Mandatára s ukončením predmetu prác v zmysle zmluvy, zmluvné 

strany sa dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
 

VIII. 
Zodpovednosť za vady 

8.1 Mandatár zodpovedá za to, že činnosti podľa tejto zmluvy budú vykonané riadne a včas podľa 
tejto zmluvy a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Mandanta a Mandatár ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť alebo ich nesprávnosť. 

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Mandant povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady. 

 
XI. 

Záverečné dojednania 

9.1 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, Mandant obdrží tri vyhotovenia a Mandatár dve 
vyhotovenia. 

9.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s jej obsahom je potvrdený oboma zmluvnými 
stranami.  

9.3  Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu ju podpisujú  

 

 
V Hubošovciach, dňa  10.07.2017                                V Prešove , dňa    10. 07. 2017  

 
 
Mandant :              Mandatár: 
Za obec Hubošovce          Za KDS projekt, s.r.o. 

  

  

 

 

 

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

            Katarína Škvarlová                                                     Ing. Zdeno Krafčík 
            Starostka obce Hubošovce                                                     Konateľ spoločnosti 


