
  MANDÁTNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 566 nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Zmluva č. 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Mandant: Obec Raslavice 

 Hlavná 154, 08641 Raslavice 

 IČO:  00322521 

 DPH:  SK2020624606 

 tel.: 0544792 222 

 e-mail:obec@raslavice.sk 

 (ďalej iba: „mandant“) 

 

Mandatár: Ing. František  Tomaščík 

 Kostolná 531/17, 086 41 Raslavice 

 nar. 6.6.1963 

                            evidenčné číslo oprávnenia:  10985 – stavebný dozor 

 

 

Článok I 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta nasledovné činnosti: 

       Výkon činnosti stavebného dozora– pozemné stavby pre stavbu „Novostavba bytového domu 2x 

8 .B.J. Bežného štandardu „SO 101, SO 102“ . Mandatár je povinný služby podľa tejto zmluvy 

vykonávať osobne. 

 

2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti dojednané v tejto 

zmluve riadne a včas plniť a za uvedené činností zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške 

a v dohodnutých termínoch platby.  

 

 

Článok II 

ČAS A MIESTO PLNENIA 
 

1. Miesto plnenia: Raslavice 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 24.02.2020. 

 

 

Článok III 

DOHODNUTÁ ODMENA 

 

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu za výkon činností podľa čl. I tejto 

zmluvy vo výške 4950 €  

 

2. Dohodnutá odmena bude mandatárovi vyplatená bezhotovostne na jeho bankový účet :       

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

 



3. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutá v čl. III ods. 1 tejto zmluvy po ukončení 

výstavby.  

 

Článok IV 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁZUKA 

 

1. Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní dohodnutých činností podľa čl. I s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný postupovať 

podľa primeraných pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami a podľa zápisov a dohôd 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

 

2. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní činnosti 

podľa čl. I a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.  

 

3. Mandatár bude informovať mandanta o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

jeho činnosti odosielaním kópii dôležitej obchodnej a inej korešpondencie. 

 

 

Článok V 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva sa ukončí ukončením výstavby bytových jednotiek. 

 

2. Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s účinnosťou ku 

koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, ak 

z výpovede nevyplýva neskorší čas. 

 

3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

 

4. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje. Mandatár je povinný upozorniť mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej s výkonom 

činnosti podľa čl. I. 

 

 

 

Článok VI 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Mandatár sa zaväzuje po predchádzajúcej dohode vykovať pre mandanta na jeho požiadanie 

ďalšie služby nad rámec premetu zmluvy, ktorých potreba sa vyskytne v priebehu plnenia zmluvy 

a ktoré doplňujú premet zmluvy, prípadne sním priamo súvisia. Takáto dohoda je podkladom na 

vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 

2. Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  

 



3. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu potrebnom, na vyzvanie 

poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, Toto spolupôsobenie poskytne 

mandatárovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, 

ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.  

 

4. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočných odkladov mandantovi úradné doklady, veci alebo 

iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. I tejto 

zmluvy od tretej strany.  

 

5. Mandant na základe vyžiadania udelí mandatárovi písomnú plnú moc na konanie v mene 

mandanta pri zabezpečovaní činnosti v rozsahu čl. I tejto zmluvy.  

 

 

Článok VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahov sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy podliehajú písomnému súhlasu zmluvných strán 

a môžu sa uskutočniť len formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedna pre mandatára a jedna pre mandanta. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola podpísaná 

v tiesni alebo  za nápadné nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom je vlastnoručne podpísali. 

 

5. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

 

 

 

V  Raslaviciach, dňa   24.2.2020                                             V Raslaviciach, dňa 24.2.2020 

Mandant:                                                                                           Mandatár: 


