
MANDÁTNA ZD//LaYA
na qýkon technického dozoru objednávatel'a a odbomého poradenstva uzawetápodl,a § 566 a nasl.Obchodného zákonníka v platnom z,neru medzitýmto zmtuvnými rt unŇ,

Mandant:

Mandatár:

Obec Gáň
zasttryený: Mgr. Denisa lvaněíková - starostka
Obecný urad Gáň
HJavná é.27,925 31 G.íň
ICO:00305944
e-mail : obecgan@obecgan,sk

(d'alej len,omandant'')

Ing. Michal Kotman
G{áň č. 53,924 0I
ICO:50358073
DIČ:1080264306
(nie som platca DPH)

(d alej len,,mandatár')

PREDMEi ZMLuw
1,1, Mandatér sa zavánlje, že osobne pre mandanta zabezpeěí výkon technického dozoruobjedrrrávatel'a 1d'al9j .len ,,TDO") na stávbe: ,,Dom smrittu a úprava okolia v obci Gáň,o na
Pozemku Parc,ě, KNC 4511, 45/3 a 45/5,kat. úzÁeGáň ,v.o"rut" uro"a"rrorn l.1"3rJ 

"rrrt,ru".
1,2, Mandarú sa zavázaj9 Že uhradí dohodnutú cenn zavykonané práce aposkytne mandatárovidoj ednané spolupósobenie.

1,3, Stavebníkom je obec Gáň, Hlavná č.27,g25 31 Gáň, tčo: oosos 944 zastiryený: Mgr.DenisaIvančíková - starostka.

pREDMEiLpr,NnNIA

2,1, Mandattár vYhlasuje , Že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu éI. 3.2.tejto zmluvy.

2,2,Mandatn sa zavázuje, Že,v támcivýkonu činnosti TDo pre mandanta na jeho úěet zaiadi zaodplatu ěinnosti v tomto rozsahu:

- odovzdanie staveniska zhotovitelbvi alebo zhotovitelbm,
- dodržanie podmienok stavebných povolení 

1 
iných po"oLni potrebných pre výstavbu,-plnenie opatrení štátneho stavebného dohťadu, r-'

- sYstematická kontrola realizácie stavby podl'a schválenej projektovej dokumentácie,- odsúhlasovanie dodatkov a zmjen o-i:*,u, kt*é ;"irlň cenu stavebného objektu aleboPrevádzkového súboru, nePredlžujú tórrotu výstavby, neÁršujú parametre .tuuuy ani jejprevádzkov é a ižitkov é vlastno sti,
- dozor nad Prijatím oPatrení na odstránenie vád, rcalizáciou odsúhlasených zmienvyvolanýchsloytými vadami a zmenamivoči platnej pD, ktoré boli zistené na stavbeo



- kontrola zabezPeéenia a dodrŽiavanta všeobecných techniclqých požiadaviek na výstavbu,- sledovanie sPÓsobu ěinnosti na stavenisku, .po.ou u p-o-ffiuskutoěňovania stárruy tak, aby sazaruěila p ožiarna bezp ečno sť,
- kontrola vecnej a cenovej. spnávnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti pr"t"UrYr"r, a""raadov a ich súladu s podmienkamizmluvy o dielo, - ---J -" -"'
- kontrola tých Častí stavbY, ktoré budú pri dášom postupe výstavby za6yté, alebo sa stanúnepdstupn;ými,
- odovzdanie ěastí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d,alším zhotovitelbm na ichnadvázné činnosti v súlade so zmluvami - podl'a potreby,
- sPoluPráca s geodetom objednávatel'a pri 

{^odrziavani priástorového umiestnenia objektov,- spolupráca s pracormíkrni vykonáuál.i"i^i autorsk}, i.;;; u odbomý autorslcý dohl,ad prizabezpeěovaní súladu realizovanej stavby s projektoíl,
- sPoluPráca so sPracoYafl?m Projektu pre stavebné povoienie, so spracovat eťrďl realizaěnýchprojektov a so zhotovitel'mi pťnawhovaní opatrení na odstranenie pdpadných chýb projektu,- sledovanie, ěi zhotovit9|ia vlkonávajú skušky materiálov, t*st*t"ii, zairadeni aprác,kontrolavýsledkov slóšok a evidovanie dokládov 

9.vis_ledkoch ti,Ótrio st<riSok (v pdpade potreby),- postupné vyžadovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu a"ru,
- sledovanie vedenia stavebných denníkov,
- hlásenie archeologiclcých nálezov,
- sPoluPráca s Pracouríkrni zhotovitelbv pri vykonávaní opatrení na odwátenie alebo naobmedzenie škód pri ohrození zdravtaalebo majeiku ,,u ,tÁ",- kontrola postupu prác podl'a harmonogramu, upozomenie zhotovitelbv na nedodržiavaniedohodnutých termínova sPolupráca pri prerokovaní náwhov opatrení zhotovitelbv smerujúcichk odstráneniu vzniknutého orresko.erria postupu prác,
- PdPrava Podkladov Pre uplatňovanie majetkovýcir sankcií ak objednávatel, o to požíada,- úěasť na konaní o odovzdaní aprevzatí,
- l_<ontrola dokladov, ktoré zhotovitel'pripraví k odovzdani u aprevzatiu diela,- kontrola, Či zhotoviteť odstraňuje 

"adv ? nedorobky zisteié pri odovzdaní a prevzatí diela vdohodnutých lehotách a potwdzóvanie dokladov o oÁt in"J- vád anedorobkon
- účasť na kolaudačnom konaní,
- kontrola vypratania staveniska,

spó§oB usruiIáeN-ENIA pnÁc

3,1, TDO bude mandatár vYkonávať 2x zakalendamy týždeňpriamo na stavbe, pdpadne podl,aPotrebY stavbY, Mandatár bude informovať 
^^á.Á;op.i"o"t., realizácie'stavby anímzabezPeěovaných ěinnostÍ_každý týždeň na pravidelných pora'da"t o p.i"u"t,, ,i*r. V pdpadehavarijných situácií pť-rcalizácii uua,i informácie manáantóvi odovzdané okamžite.

3,2,Pn vYkonávaní Prác bude mandatár dodtžíavať všeobecne záváznépredpisy, technické noímy,dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi u i"štÚ;ia"ť mandanta.

3,3, Mandatar bude vYkonávať svoju ěinnosť na stavbe formou ,,občasného TDo*, tj, v priebehucelej dobY PdPravY a výkonu pníc súvisiacich s jej ,"airiiiŠu, a to vždy v čase podl,a potrebypdtomno sti mandatár a na stavbé.

eos *TN"*ro
4,1, Mandatát sa zavázaje, Že vykoná Čirurosti v rozsahu ěl. II. tejto zmluvy po celú dobu realizáciestavby v termínoch:



a) Začatiepráce TDO :8,3.2017
b) Dokoněenie práce TDO: 30.6.2017

4,2, Mandatár nie je v.omeŠkaní Po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dóvodovna strane mandanta u j"l'o zmlyvných partnerov, na čo jó všakpovinný aěr"ruytieoeho odkladupísomne upozomiť mandanta s bližším popisom pdsluš""i p.*azr.y

§POLUPÓSOBŇIE MANDANTA

5,1, Mandant sa zavázuj.e, Že PoskYtne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné informácie,dokladY a sPoluPÓsobenie Potrebné na zriadeni e zarczlnáp"Jr" tejto zmluvy, pokiať z ich povahynevypl;iva, že ichmá obstarať mandatár,

5,2, Mandant sa zároveň z7vázu.,1 zabezpeéiť súěinnosť áotovitel,a (pdslušnej zmluvy o dielo nastavbu uvedenú v ě1, 1.1. tejto zrrrluvy) poOru požiadaviek 
^Áaátarua 

stavebnéh o zákona.

oDMENA,Hnoarina
6,1, odmena za ěinnosť_mandatára podl'a tejto zmiuvy je dojednaná dohodou zmluvných stránpodl'a zákona číslo 1 8/199 6 Z.z. o cenrách v plátnom ,n"^. 

-'-J

6,2, Mandant bude PoskYtovať mandatrárovi odmenu za činnosti v rozsahu č1. n. tejto zmluvy vovýŠke 450,- € (slovom: štYristopáťdesiat eur) mesaěne. iato oa-"rru za6ňa tonáy na stavbeosPojené so vŠetlcými Potrebnýmiúkonmi nl7ýezveě""i.pozuJovaného obsahu plnenia predmetuzmJuvy, wátane cestovných a vedl'ajších níkladov.

6.3. Mandant nie je platcom DPH.

6,4, v odmene mandatéra sú uŽ zahrnuté všetlqy náklady, ktoré mandatrár úěelne vynaložipri plnenísvojho závázku (okrem nákladov spoěívajúcicň 
",iruÁY"h nói",k""h a pod.).

pLAToBN#Lo*r"*^,

7,1, Mandatéí máPovinnosť vyhotoviť a doruěiť mandantovi faktúru zaprácepodlh tejto zmluvyvŽdY Po skonČení PdsluŠného mesiaca do 5 dní, az Oo Joty trvania plnenia zmluvy podl,a ěl. 4.Iods.b) tejto zmluvy.

7'2, PoPlatlq, PdPadne.iné nráklady uvedené věL 6.4. tejto zmluvy bude mandatiár fakturovaťsamostatne za podmienok podl'a ě1,7.L tejto zmluvy

7,3, }Íandarrt má povinnosť vyplatiť f.ktúry najneskór do 14 dní odo dňa ich doruěeniamandantovi.

zoDpovr"Sb zA vADy
8'1, Mandatár zodPovedá za,to, Že Predmet tejto zmluvy bude vykonaný podl,a projektu v súlade stechniclqimi a právnymi predpismi á podl'a ustanovení tejto zmluvy.



8'2, Mandatar zodpovedá za škodu na veciach ptevzatýchod mandant a na zňadenie záležitosti a naveciach Prevzatých Pre mandanta od tretích osób, Áiz"-t:to škodu ,-r",,'orroi ooúiť ani privynaložení odbornej starostlivosti.

8,3, Mandatár nezodPovedá za vady, ktoré. boli. spósobené použitím podklad ov prevzatých odmandanta PriČom mandatár ani pri vynatoženivšetkej .turo.itiuirti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

8'4' PdPadnú reklamáciu vadY Plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniťbezodkladne po zistení vady.

YYPOVEDŘ Zl,lnLaVY

9'1, Mandant móŽe zmluvu kedYkol'vek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať s účinnosťouod dňa keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol ao^.ái.r, ak vo výpovedi nie je urěenáneskorŠia-ÚČinnosť v.iPovede. Za ěinnosť riadne urt otoorr"rr,i áo r'iei*orti výpovede má mandatárnárok na Úhradu nákladov Podl'a ěl. 6.4. a na primeranú euri oapruty podl,a ět. 6.2.tejto zmiuvy.

9,2, Mandatár móŽ9 3dP* vypovedať s úěinnosťou ku koncu kalendárneho mesiacanasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi , akzťypovede nevyplývaneskorší dátum účinnosti výpovede.

PLNOMěENSTVO

10,1, Ak zriadenie záleŽitostivYžaduleuskutoěnenie právnych úkonov v mene mandanta, mandantsa zaván$e vystaviť včas mandatrárovi písomne potrebné plnomocenstvo.

10,2, Mandatár sa zaruéuj9 za sPlnenie závázkov ptevzaíých inlými osobami v súvislosti sozriadbvaním záležitostipodl'a tentďzmluvy.

všEoBEcN#brnoNANIA

11,1, Práva a Povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nárokyzmluvných strán z tejto mandátne3 Žmuvy vzniknuté sa áadia ustanoveniami §566 až 576obchodného zákonníka v platnom 
-ztení 

o_ mandátnej zmluve, ako i pdslušnými všeobecnýmiustanoveniami obchodného zákonnikaa oběianskeho 
"'ákon"ík; 

v platnom nteru.

11,2, Meniť alebo doPlňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktorébudú riadne podpísané oprávnenými Lástupcarruóboctr 
"rrrtu*Yr"t 

rt arr.

*ri;r].Hťuva 
je vYhotovená v dvoch vy,hotoveniach , zktorychkaždástrana obdržípo jednom

D,)
V Gáni, ana : ....Í,.., ?...:..,.......zotl

,ffiš\
-4


