
MANDÁTNA  ZMLUVA

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl. 
Obchodnéhozákonníka medzi týmto zmluvnými stranami

I.
ZMLUVNÉ  STRANY

Mandant:          Obec Vojčice
IČ�O:                                                        00332135
DIČ� :          2020741272
Sí�dlo:          P.O.Hviezdoslavova�  408/1,  076 22 Vojč%iče
Opra�vnený�  konať v mene:          Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta  obče

Mandatár: Symfyrma s r.o.
Sí�dlo: Č�eskoslovenskej arma�dý 14, 040 01 Kos%iče
IČ�O: 52 300 463
DIČ� : .............................
Bankove�  spojenie: 2501609665/8330
Opra�vnený�  konať v mene: Bč. Pavol S� tiavničký�  – konateľ
Opra�vnený�  jednať vo večiačh
odborne�ho stavebne�ho dozoru: Bč. Pavol S� tiavničký�
Č� í�slo opra�vnenia: 11050*10*

II.
PREDMET  ZMLUVY

1) Mandata� r  sa zava; zuje,  z%e  pre mandanta zabezpeč%í�  vý�koný obč%asne�ho odborne�ho stavebne�ho 
dozoru na stavbe: "Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice" vra� tane 
prí�pravý  u� zemia,  ako  aj  vý�stavbý  su� visiačičh  objektov  a  u� prav  okolia,  podľa  s%pečifika�čii  
výplý�vaju� čičh  z Projektovej  dokumenta�čie   (ďalej  len  „stavba“)   v rozsahu  uvedenom  v tejto 
zmluve (ďalej len „SDS“) a jej prí�loha�čh.

2) Stavba,  na  ktorej  bude  mandata� r  výkona�vať  stavebný�  dozor  pozosta� va  z nasleduju� čičh 
stavebný�čh  objektov,  urč%ený�čh   Projektovou  dokumenta� čiou  výpračovanou  Ing.  Jarmilou 
Veres%pejovou zo dn% a  ma� j  2016 s na� zvom  Vybudovanie nového predškolského zariadenia 
v obci Vojčice (ďalej ako „projektova�  dokumenta� čia“).

3) Mandata� r  svoju  č%innosť  ako  stavebný�  dozor  bude  výkona�vať  v zmýsle  za�kona  50/1976  Zb. 
o u� zemnom pla�novaní�  a stavebnom  poriadku (stavebný�  za�kon)  v znení�  neskors%í�čh  predpisov 
s ohľadom na Zmluvu o dielo („ZoD“) so zhotoviteľom stavbý. Mandant odovzdal Mandata� rovi 
podpí�sanu�  ZoD k predmetný�m stavba�m pri podpise zmluvý.

4) Mandant sa zava; zuje,  z%e  uhradí�  dohodnutu�  čenu za výkonane�  pra� če a poskýtne mandata� rovi 
maxima� lnu su� č%innosť a spolupoD sobenie.

III.
SPÔSOB USKUTOČNENIA  PRÁC

1) Stavebný�  dozor  sa  bude  výkona�vať  vzhľadom na  zmluvu  o  dielo  so  zhotoviteľom  zvý�s%ení�m 
kontrolný�čh  mečhanizmov,  dohľadom  mandata� ra  priebez%ne  podľa  potrebý  stavbý,  spravidla 
vs%ak  2x  za  tý�z%den% ,  vra� tane  výkona�vania  previerok  podľa  Kontrolne�ho  a sku� s%obne�ho  pla�nu 
zhotoviteľa,  ktorý�  je  su� č%asťou  ZoD.  Výhodnotenie  pra� č  bude  výkonane�  po  ukonč%ení�  



tečhnologičký�čh  čelkov  pred  ičh  ďals%í�m  zneprí�stupnení�m  alebo  zakrýtí�m  a vz%dý  na  vý�zvu 
zhotoviteľa v stavebnom denní�ku. V prí�pade havarijný�čh situa�čií� pri realiza� čií� budu�  informa� čie 
mandantovi  odovzdane�  okamz% ite.  Jedenkra� t  mesač%ne  bude  mandata� r  organizovať  kontrolný�  
den%  stavbý  za  u� č%asti  mandanta,  za� stupčov  vs%etký�čh  doda�vateľov,  v  prí�pade  potrebý  aj 
autorske�ho dozora (zabezpeč%í� mandant).

2) Pri výkona�vaní�  stavebný�čh pra� č bude mandata� r dbať na dodrz% iavanie vs%eobečný�čh za�va; zný�čh 
predpisov, tečhničký�čh noriem, dojednania tejto zmluvý a bude sa riadiť podkladmi mandanta, 
najma;  ZoD  medzi  objedna�vateľom  a zhotoviteľom  za�pismi  a dohodami  zmluvný�čh  stra�n  na 
s%tatuta� rnej u� rovni a výjadreniami verejnopra� vnýčh orga�nov a organiza� čií�.

3) Zodpovednou osobou pre vý�kon SDS bude Bč.  Pavol  S� tiavničký� ,  ktorý�  je  spoD sobilý�  pre tento 
vý�kon opra�vnení�m č%. 11050*10*.

4) Mandata� r  výhlasuje,  z%e  sa  obozna�mil  s rozsahom  stavbý  a s predmetom  tejto  zmluvý.  D� alej 
výhlasuje,  z%e  je  odborne  spoD sobilý�  na  vý�kon  č%inností�  podľa  tejto  zmluvý  a je  výbavený�  
dostatoč%ný�mi tečhničký�mi a ľudský�mi zdrojmi na riadne výkona�vanie predmetu tejto zmluvý.

5) Mandant  je  povinný�  odovzdať  vč%as  mandata� rovi  veči  a informa� čie,  potrebne�  na  zariadenie 
za� lez% itosti, pokiaľ z ičh povahý nevýplý�va, z%e ičh ma�  obstarať mandata� r.

6) Mandata� r bude výkona�vať svoju č%innosť spoD sobilý�mi pračovní�kmi na stavbe formou „obč%asne�ho 
stavebne�ho  dozoru“,  t.j.  v priebehu  čelej  dobý  prí�pravý  a vý�konu  pra� č  su� visiačičh  s jej 
realiza� čiou, a to vz%dý, kedý to povaha veči výz%aduje. Pri neprerus%ovanom priebehu niektore�ho 
stavebne�ho pročesu alebo pri č%asový�čh sklzočh vo vý�stavbe a pod., musí� býť jeho prí�tomnosť 
zabezpeč%ena�  aj v dn% očh pračovne�ho pokoja. Okrem toho bude Mandata� r prí�tomný�  na stavbe aj 
v dobe, kedý ho o to poz% iada Mandant prí�padne zhotoviteľ.

7) Mandata� r nie je v omes%kaní� po dobu, kedý nemohol plniť predmet svojej č%innosti z doD vodov na 
strane mandanta a jeho zmluvný�čh partnerov, na č%o je vs%ak povinný�  bez zbýtoč%ne�ho odkladu 
pí�somne upozorniť mandanta s bliz%s% í�m popisom prí�slus%nej preka� z%ký.

8) Mandata� r sa zava; zuje okrem ine�ho výkona�vať a zabezpeč%iť najma;  niz%s% ie uvedene�  č%innosti:
a) Konzulta� čie s projektantom, hlavný�m inz% inierom a statikom stavbý.
b) Komunika� čia  s orga�nmi  s%ta� tnej  spra�vý  v rozsahu  nevýhnutne  nutnom  pre  splnenie 

predmetu  zmluvý  (nie  vs%ak  inz% inierska  č%innosť),  kontrola  dodrz% iavania  podmienok 
stavebný�čh povolení� a opatrení� s%ta� tneho stavebne�ho dohľadu po dobu realiza� čie stavbý.

č) Večna�  kontrola  realiza� čie  fakturač%ne�ho  čelku  ako  aj  podpisovanie  protokolu  o realiza� čii 
diela, ktorý�  je po odsu� hlasení� mandantom pre zhotoviteľa podkladom k faktura�čii.

d) Tý�z%denne�  pí�somne�  spra�vý  Mandantovi  ohľadom  priebehu  vý�stavbý  s upozorneniami  na 
plnenie večne�ho, č%asove�ho a finanč%ne�ho harmonogramu vý�stavbý.

e) Bezodkladne�  informovanie mandanta o vs%etký�čh za�vaz%ný�čh okolnostiačh, ktore�  sa dotý�kaju�  
priebehu pra� č na stavbe, č%innosti zhotoviteľa stavbý.

f) Priebez%na�  kontrola pra� č a doda�vok stavbý, ktore�  budu�  v ďals%om postupe zakrýte� , alebo sa 
stanu�  neprí�stupný�mi a v prí�pade nedostatkov zapí�sanie vý�sledkov kontrolý do stavebne�ho 
denní�ka.  Kontrola  bude  výkona�vana�  priebez%ne  poč%as  čelej  dobý  vý�stavbý  spravidla  na 
dennej ba� ze.

g) Kontrola postupu pra� č v su� lade so zmluvne dohodnutý�m harmonogramom vý�stavbý diela 
a ustanoveniami zmluvý o dielo a pí�somne�  upozornenie zhotoviteľa stavbý na nedodrz%anie 
termí�nov.

h) Spolupra�ča  s autorom  projektu  a zhotoviteľom  stavbý  pri  výkona�vaní�  alebo  navrhovaní� 
opatrení�  na  odstra�nenie  prí�padný�čh  čhý�b  projektovej  dokumenta� čie  za  aktí�vnej  u� č%asti 
mandanta.

i) V prí�pade poz% iadavký naviač pra� č oproti Zmluve o dielo su� č%innosť pri definovaní�  rozsahu 
naviač pra� č a ičh odsu� hlasovanie s mandantom. Prí�slus%nu�  agendu zabezpeč%uje mandant.



j) V spolupra� či  so  zhotoviteľom  diela  su� č%innosť  pri  prí�prave  podkladov  pre  odovzdanie 
a prevzatie  realizovaný�čh  vý�konov zhotoviteľa  stavbý,  u� č%asť  na rokovaniačh o odovzdaní� 
a prevzatí� diela resp. jeho č%asti investorom.

k) Kontrola  u� plnosti  a  spra�vnosti  dokladov predkladaný�čh zhotoviteľom  stavbý potrebný�čh 
k odovzdaniu  a prevzatiu  diela.  Dokladý  v zmýsle  ZoD  prevezme  ako  prí�lohu  faktu� rý 
mandant a odloz% í� pre kolaudač%ne�  konanie, ktore�  v plnej miere zabezpeč%uje.

l) Opra�vnenie  poz%adovať,  abý  zhotoviteľ  stavbý  odstra�nil  vadý  vzniknute�  vadný�m 
zhotovovaní�m diela a zhotovoval ho ďalej riadne, v prí�pade zistenia porus%ovania povinností� 
zhotoviteľa  stavbý výkonanie  za�pisu do stavebne�ho denní�ka s dohodnutý�m termí�nom na 
odstra�nenie vzniknutý�čh va�d.

m) Priebez%na�  kontrola kvalitý výkona�vaný�čh pra�č, kontrola pouz% itý�čh materia� lov a prvkov.
n) Sledovanie obsahu stavebne�ho denní�ka a v nutný�čh prí�padočh výjadrovanie sa k za�pisom 

v n% om uvedený�čh a su� visiačičh s č%innosťou mandata� ra.
o) Sledovanie  a  kontrola  predpí�saný�čh  sku� s%ok  materia� lov,  kons%trukčií�  a pra� č  (čertifika� tý, 

atestý,  protokolý  ap.)  a okamz%ite�  informovanie  mandata� ra  o prí�padnom  nedodrz% iavaní� 
tý�čhto povinností� zhotoviteľa.

p) Kontrola odstran% ovania va�d a nedorobkov zistený�čh pri preberaní� fakturač%ne�ho čelku.
q) Su� č%innosť v nevýhnutnom rozsahu pri kolaudač%nom konaní�, pri odstran% ovaní� kolaudač%ný�čh 

va�d  zhotoviteľom  stavbý,  pri   prejednaní�  za� ruč%ný�čh  va�d  reklamovaný�čh  mandantom 
u zhotoviteľa diela a pri odstran% ovaní� za� vad zhotoviteľom stavbý pred uplýnutí�m za� ruč%nej 
dobý.

r) Agendu o rozpoč%te stavbý, jej finančovaní�  a evidenčiu finanč%nej prestavanosti zabezpeč%uje 
v plnej miere mandant.

IV.
ČAS  PLNENIA

1) Mandata� r  sa  zava; zuje,  z%e  výkona�  predmet dojednaný�  v rozsahu  a obsahu č%l.  II.  tejto  zmluvý 
v termí�nočh od 08.03.2019 do u� spes%ne�ho odovzdania a prevzatia ukonč%ene�ho diela Mandantovi 
a to v zazmluvnenom č%asovom rozsahu  250 dní� od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

2) Mandata� r  sa  ďalej  zava; zuje  poskýtnu� ť  Mandantovi  su� č%innosť  pri  ries%ení�  reklama�čií�  od 
odovzdania  ukonč%ene�ho  diela  objedna�vateľovi  do  uplýnutia  za� ruč%nej  dobý  na  stavbu  podľa 
zmluvý o dielo na realiza� čiu stavbý.

V.
SPOLUPÔSOBENIE  MANDANTA

1) Mandant  sa  zava; zuje,  z%e  poskýtne  mandata� rovi  v nevýhnutnom  rozsahu  spolupoD sobenie 
a potrebne�  dokladý potrebne�  pre č%innosť mandata� ra priebez%ne podľa jeho poz% iadaviek.

2) Mandant sa zava; zuje v prí�pade poz% iadavký zabezpeč%iť na svoj na�klad autorský�  dozor, prevzatie 
za�kladovej s%ka� rý geolo� gom, prizvať statika ak o to poz% iada podľa svojho uva� z%enia mandata� r.

3) Mandant  sa  zava; zuje  splniť  v priebehu  vý�stavbý  vs%etký  poz% iadavký  stavebne�ho  u� radu 
v stavebnom povolení� bez výzvania mandata� ra.

4) Mandant  udelí�  pračovní�kom  mandata� ra  plnu�  moč  v nevýhnutnom  rozsahu  na  zastupovanie 
mandanta  pri  stýku  s iný�mi  pra�vničký�mi  alebo  fýzičký�mi  osobami  potrebnu�  na  vý�kon 
stavebne�ho dozoru ak to bude potrebne� .

VI.
ODMENA  MANDATÁRA



1) Odmena za č%innosť mandata� ra podľa tejto zmluvý je dojednana�  dohodou zmluvný�čh stra�n podľa 
za�kona č%í�slo 18/1996 Z.z. o čena�čh vo vý�s%ke 4.990,00€ (slovom: S� týritisí�čdeva; ťstodeva; ťdesiat 
eur) za vý�kon SDS.

2) Odmena je bez dane z pridanej hodnotý. Pri faktura� čii sa výu� č%tuje aj DPH vo vý�s%ke stanovenej 
platný�mi predpismi v č%ase realiza� čie diela.

3) V odmene mandata� ra su�  uz%  zahrnute�  vs%etký na�kladý, ktore�  mandata� r výnaloz% í� pri plnení� svojho 
za�va; zku (okrem na�kladov spoč%í�vaju� čičh v u� radný�čh poplatkočh a pod.).

4) V prí�pade, z%e doD jde k predlJz%eniu lehotý vý�stavbý na viač ako 8 mesiačov ( presnejs% ie 250 dní�) z 
doD vodu  na  strane  mandanta  (napr.  dodatoč%ne�  zmený  projektu,  dodatoč%ne  zadaný�čh  pra� č 
navýs%e,  mes%kaní�m  zhotoviteľa  a pod.),  uhradí�  mandant  mandata� rovi  vý�kon  SDS  v č%ase 
predlJz%enia lehotý sumu 623,75 € bez DPH za kaz%dý�  kalenda� rný mesiač predlJz%enia stavbý.

VII.
PLATOBNÉ  PODMIENKY

1) Mandata� r ma�  povinnosť výhotoviť a doruč%iť mandantovi faktu� ru za pra� če podľa tejto zmluvý 
vz%dý  k posledne�mu  dn% u  kalenda� rneho  mesiača  v ktorom  dos%lo  ku  vý�konu  pra� č  podľa  tejto 
zmluvý.

2) Splatnosť faktu� r je dohodnuta�  na 14 dní� od jej doruč%enia Mandantovi.
3) V prí�pade omes%kania u� hradý faktu� rý mandantom platia ustanovenia Občhodne�ho za�konní�ka.

VIII.
ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

1) Mandata� r zodpoveda�  za to, z%e predmet tejto zmluvý bude výkonaný�   stavebný�m dozorom podľa 
prevzatej  projektovej  dokumenta� čie,  prevzatý�čh  dodatkov  k projektovej  dokumenta� čii  alebo 
dohodnutý�čh zmien zapí�saný�čh v stavebnom denní�ku podpí�saný�čh SDS ,v su� lade s tečhničký�mi 
a pra�vnými predpismi a podľa ustanovení� tejto zmluvý.

2) Mandata� r nezodpoveda�  za vadý, ktore�  boli spoD sobene�  pouz% ití�m čhýbný�čh podkladov prevzatý�čh 
od  mandanta  a mandata� r  ani  pri  výnaloz%ení�  vs%etkej  starostlivosti  nemohol  zistiť  ičh 
nevhodnosť.

3) Prí�padnu�  reklama� čiu,  za� vadý  plnenia  predmetu  tejto  zmluvý  je  mandant  povinný�  uplatniť 
bezodkladne po ičh zistení�.

4) Mandata� r  zodpoveda�  za  s%kodu  spoD sobenu�  vadami,  čhýbami  a/alebo iný�mi  nedostatkami  pri 
výkona�vaní�  č%innosti  podľa  tejto  zmluvý  (ďalej  len  „vady“)  a/alebo  prekroč%ení�m  svojej 
pra�vomoči podľa tejto zmluvý. Mandata� r nezodpoveda�  za s%kodu vzniknutu�  v doD sledku konania 
a/alebo  opomenutia  konania  arčhitektov,  projektantov,  doda�vateľov  stavbý  a/alebo  iný�čh 
tretí�čh osoD b v rozpore so zmluvami uzavretý�mi medzi mandantom  a tý�mito tretí�mi stranami 
alebo v rozpore s pokýnmi výdaný�mi poč%as prí�pravý a/alebo realiza� čie stavbý.

5) Mandata� r  výhlasuje,  z%e  ma�  uzatvorene�  poistenie  zodpovednosti  za  s%kodu  pra�vničký�čh  osoD b. 
Mandata� r je povinný�  na vlastne�  na�kladý udrz% iavať poistenie po dobu, poč%as ktorej je mandant 
opra�vnený�  si  mandata� ra  uplatniť  na� roký  zo  zodpovednosti  za  s%kodu  spoD sobenu�  v su� vislosti 
s vý�konom č%innosti mandata� ra podľa tejto zmluvý.

IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1) Mandant  je  opra�vnený�  ukonč%iť  zmluvu  vý�poveďou  v prí�pade  nespokojnosti  s vý�konom  pra� č 
mandata� ra. V takomto prí�pade je vs%ak mandant povinný�  vopred pí�somne upozorniť mandata� ra 
na  moz%nosť  vý�povede  zmluvý  s uvedení�m  konkre� tneho  doD vodu  svojej  nespokojnosti  a dať 



mandata� rovi  dostatoč%nu�  č%asovu�  lehotu  na  odstra�nenie  nedostatkov.  V prí�pade,  z%e  ani  po 
uplýnutí� takejto lehotý nebudu�  nedostatký odstra�nene� , je mandant opra�vnený�  ukonč%iť zmluvu 
vý�poveďou v pí�somnej forme, prič%om vý�povedna�  lehota je 1 mesiač a zač%í�na plýnu� ť nasleduju� či 
kalenda� rný den%  po doruč%ení� vý�povede mandata� rovi.

2) Mandata� r  je  opra�vnený�  ukonč%iť  zmluvu  vý�poveďou  v prí�pade,  z%e  mandant  je  v omes%kaní� 
s u� hradami svojičh za�va; zkov o viač ako 30 dní� po lehote splatnosti. V takomto prí�pade je vs%ak 
mandata� r povinný�  vopred pí�somne upozorniť mandanta na moz%nosť vý�povede zmluvý a dať 
mandantovi lehotu minima� lne 7 dní�  na u� hradu za�va; zkov po lehote splatnosti. V prí�pade, z%e ani 
po uplýnutí�  takejto lehotý nebudu�  za� va; zký uhradene� , je mandata� r opra�vnený�  ukonč%iť zmluvu 
vý�poveďou v pí�somnej forme, prič%om vý�povedna�  lehota je 1 mesiač a zač%í�na plýnu� ť nasleduju� či 
kalenda� rný den%  po doruč%ení� vý�povede mandantovi.

3) Okrem výs%s% ie uvedený�čh prí�padov ukonč%enia zmluvý je moz%ne�  ukonč%iť tu� to zmluvu vza� jomnou  
dohodou  zmluvný�čh  stra�n.  Mandata� r  je  povinný�  ku  dn% u  ukonč%enia  svojej  č%innosti  resp. 
ukonč%enia  tejto  zmluvý  odovzdať  mandantovi  vs%etku  prí�slus%nu�  agendu  spojenu�  s vý�konom 
svojej funkčie.

4) Bč.Pavol  S� tiavničký� ,  ako  odborný�  za� stupča  mandata� ra  a  osoba odborne  spoD sobila�  na  vý�kon 
č%innosti  podľa  tejto  zmluvý  podpisom  tejto  zmluvý  výhlasuje  a garantuje  mandantovi,  z%e 
pristupuje k vs%etký�m za�va; zkom mandata� ra z tejto zmluvý ak mandata� r pred u� plný�m splnení�m 
tejto zmluvý zanikne, alebo ak mandata� r z doD vodov na jeho strane (t.j. doD vodov nespoD sobený�čh 
mandantom) za�va; zký výplý�vaju� če z tejto zmluvý nebude plniť.

5) Vs%etký listiný, objedna�vký, dokumentý, poz% iadavký a ozna�menia (ďalej len „oznámenia“) budu�  
medzi  zmluvný�mi  stranami  zabezpeč%ovane�  listami  doruč%ený�mi  pos%tou  alebo  osobne  alebo 
faxom,  e-mailom  alebo  telefona� tom.  Ak  bolo  ozna�menie  zasielane�  pos%tou,  povaz%uje  sa  za 
doruč%ene�  dn% om,  v ktorom  ho  adresa� t  prevzal  alebo  odmietol  prevziať,  alebo  dn% om,  ak  sa 
uloz%ena�  za� sielka zaslana�  na adresu podľa odseku 6tohto č%la�nku vra� tila spa; ť odosielateľovi. Ak 
bolo  ozna�menie  zasielane�  faxom,  e-mailom  alebo  oznamovane�  telefoničký  alebo  osobne 
v pračovný�  den%  v č%ase od 8.00 hod do 16.00 hod., povaz%uje sa za doruč%ene�  v momente prenosu, 
resp. ozna�menia, inak v nasleduju� či pračovný�  den% .

6) ÚJ daje pre vs%etký doruč%ovane�  alebo oznamovane�  ozna�menia:
 MANDANT:  

Obec  Vojčice
Adresa:P.O.Hviezdoslavová 408/1
e-mail:starosta.vojčiče@gbs.eu.sk
Tel.: +421 917 464 965

 MANDATÁR:  
Symfyrma, s.r.o.
Adresa: Československej armády 14, 040 01 Košice
e-mail:pavolstiavničký@gmail.čom
Tel.: +421 944 528 742

7) Zmluvne�  straný sa za� roven%  zava; zuju�  oznamovať si navza� jom ake�koľvek zmený u� dajov, ktore�  sa 
ičh tý�kaju�  a su�  potrebne�  na prí�padne�  uplatnenie ozna�menia, najma;  vs%etký zmený tý�kaju� če sa 
tejto zmluvý, zmenu, č%i za�nik ičh pra�vnej subjektivitý, adresu ičh sí�dla, býdliska alebo miesta 
podnikania,  bankove�ho  spojenia,  vstup  do  konkurzne�ho  konania,  res%trukturaliza� čie  alebo 
likvida�čie ktorejkoľvek zmluvnej straný.

X.
BEZPEČNOSŤ  A NAKLADANIE S ODPADMI

1) Pri plnení� tejto zmluvý sa mandata� r zava; zuje dodrz% iavať pra�vne predpisý a plniť u� lohý na u� seku 
bezpeč%nosti a očhraný zdravia pri pra� či (ďalej len „BOZP“) a očhraný pred poz% iarmi na u� č%elý 
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predčha�dzania vzniku poz% iarov a zabezpeč%enia podmienok na u� č%inne�  zdola�vanie poz% iarov (ďalej 
len „PO“)  v sí�dle,  priestoročh,  objektočh a na pračoviska� čh  objedna�vateľa,  v ktorý�čh  sa  bude 
plniť ta� to zmluva, (ďalej len „pracovisko“).

2) Za  výtvorenie  podmienok  na  zaistenie  BOZP  a PO,  zabezpeč%enie  a výbavenie  pračoviska  na 
bezpeč%ný�  vý�kon  pra� če  za  u� č%elom  plnenia  tejto  zmluvý  a dodrz% iavanie  vs%eobečne  za�va; zný�čh 
pra�vnýčh predpisov, ako aj tečhničký�čh noriem (aj keď nie su�  pra�vne za�va; zne�) pri plnení� tejto 
zmluvý na pračovisku zodpoveda�  v plnom rozsahu a vý� luč%ne mandata� r.  Prí�padne�  nedostatký 
pračoviska  a informa� čií�  a pokýnov  poskýtnutý�čh  mandantom  je  mandata� r   povinný�  uplatniť 
pí�somne pred zač%atí�m plnenia tejto zmluvý, inak platí�,  z%e pračovisko je na� lez% ite zabezpeč%ene�  
a výbavene�  na bezpeč%ný�  vý�kon pra� če za u� č%elom plnenia tejto zmluvý, mandata� r dostal potrebne�  
a dostatoč%ne�  informa� čie a pokýný na zaistenie BOZP a PO platne�  pre pračovisko a z%e  plnenie 
z% iadnýčh ďals%í�čh povinností� na u� seku BOZP a PO sa zo straný mandanta nevýz%aduje. Mandata� r 
je  povinný�  pí�somne  uplatn% ovať  u mandanta  nedostatký  tý�kaju� če  sa  BOZP  a PO,  ktore�  sa 
výskýtnu�  neskoD r pri plnení� tejto zmluvý, za odstra� nenie ktorý�čh zodpoveda�  mandant.

3) Mandata� r výhlasuje, z%e bude výkona�vať č%innosť podľa tejto zmluvý vý� luč%ne taký�mi fýzičký�mi 
osobami,  ktorý�čh  zdravotný�  stav,  sčhopnosti,  vek,  kvalifikač%ne�  predpokladý  a odborna�  
spoD sobilosť zodpovedaju�  tejto č%innosti podľa zmluvý, a to podľa pra�vnýčh predpisov vs%eobečne, 
ako aj osobitne podľa pra�vnýčh predpisov a ostatný�čh predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to 
bez ohľadu  na  jeho pra�vný  vzťah k uvedený�m  fýzičký�m osoba�m  (ďalej  len  „zamestnanci“). 
Zamestnančom sa na u� č%elý tohto č%la�nku rozumeju�  vs%etký fýzičke�  osobý, ktore�  sa budu�  podieľať 
na plnení� tejto zmluvý, okrem zamestnančov mandanta.

4) Mandant  nie  je  povinný�  zabezpeč%ovať  zamestnančom  doprovod  na pračovisku.  Zamestnanči 
nesmu�  na  pračovisku  poz% í�vať  alkoholičke�  na�poje,  omamne�  la� tký,  psýčhotropne�  la� tký  alebo 
prí�pravký a plniť tu� to zmluvu pod ičh vplývom. D� alej musia dodrz% iavať za�kaz fajč%enia a musia 
pouz% í�vať a nosiť osobne�  očhranne�  pračovne�  pomoD čký a prostriedký.

XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Ta� to zmluva sa spravuje za�konmi Slovenskej republiký bez prihliadnutia ku kolí�zným norma�m. 
Su� dý  Slovenskej  republiký  maju�  vý� luč%nu�  pra�vomoč  na  rozhodovanie  aký�čhkoľvek  sporov 
tý�kaju� čičh sa tejto zmluvý.

2) Pra�vne  vzťahý  neupravene�  touto  zmluvou  sa  riadia  ustanoveniami  Občhodne�ho  za�konní�ka 
č%. 513/1991  Zb.  v znení�  neskors%í�čh  predpisov  a v jeho  ra�mči  ustanoveniami  Obč%ianskeho 
za�konní�ka č%. 40/1964 Zb. v znení� neskors%í�čh predpisov a su� visiačimi predpismi.

3) Ta� to zmluva sa moD z%e meniť alebo zrus%iť iba dohodou zmluvný�čh stra�n v pí�somnej forme.
4) Ak  bý  sa  niektore�  z ustanovení�  tejto  zmluvý  stalo  neplatný�m,  bude  neplatnou  len  ta� to  č%asť 

a ostatne�  ustanovenia zmluvý osta�vaju�  naďalej v platnosti.
5) Ta� to zmluva tvorí� u� plnu�  dohodu medzi zmluvný�mi stranami tý�kaju� ču sa predmetnej za� lez% itosti.  

Podpisom  tejto  zmluvý  zanikaju�  vs%etký  predčha�dzaju� če  pí�somne�  a u� stne  dohodý  su� visiače 
s predmetom tejto zmluvý a z% iadna zo zmluvný�čh stra�n sa nemoD z%e dovola�vať zvla� s%tnýčh v tejto 
zmluve neuvedený�čh u� stnýčh dojednaní� a dohoD d.

6) Ta� to zmluva bola výhotovena�  v dvočh rovnopisočh, po jednom pre kaz%du�  zmluvnu�  stranu.
7) Prí�lohý k tejto zmluve su� :

a) Prí�loha č%. 1 – Projektova�  dokumenta� čia výpračovana� Ing. Jarmilou Veres%pejovou zo dn% a ma� j 
2016 s (samostatna�  so zmluvou nespojena�  prí�loha), ktoru�  Mandant odovzdal Mandata� rovi 
pri podpise tejto zmluvý,

b) Prí�loha č%. 2 – Opra�vnenia na vý�kon č%innosti stavebne�ho dozoru Bč. Pavol S� tiavničký�
8) Ta� to zmluva nadobu� da platnosť a u� č%innosť dn% om podpisu oboma zmluvný�mi stranami.



9) Zmluvne�  straný výhlasuju� , z%e su�  plne spoD sobile�  na pra�vne u� koný, z%e ičh zmluvna�  voľnosť nie je 
nič%í�m obmedzena� , z%e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za na�padne nevý�hodný�čh podmienok, 
z%e  si  obsah zmluvý doD kladne preč%í�tali  a z%e  tento  im je  jasný� , zrozumiteľný�  a  výjadruju� či  ičh 
slobodnu� , va� z%nu a spoloč%nu�  voD ľu, a na znak su� hlasu ju vlastnoruč%ne podpisuju� .

..............................................................................
Mgr. Vlastimil Kiral - Varga

Za mandanta

..............................................................................
Bč. Pavol S� tiavničký�

Za mandata� ra
Vojč%iče  dn% a Kos%iče dn% a 

*********************************************
Bč. Pavol S� tiavničký� , ako odborný�  za� stupča mandata� ra a osoba odborne spoD sobila�  na vý�kon č%innosti 
podľa  tejto  zmluvý  svojim  podpisom  pod  touto  zmluvou  výhlasuje  a garantuje  mandantovi,  z%e 
pristupuje k vs%etký�m za�va; zkom mandata� ra z tejto zmluvý ak mandata� r pred u� plný�m splnení�m tejto 
zmluvý  zanikne,  alebo  ak  mandata� r  z doD vodov  na  jeho  strane  (t.j.  doD vodov  nespoD sobený�čh 
mandantom) za�va; zký výplý�vaju� če z tejto zmluvý nebude plniť:

V Kos%ičiačh dn% a: 

................................................
Bč. Pavol S� tiavničký�
Odborne spoD sobilý�  stavebný�  dozor s evidenč%ný�m č%í�slom: 11050*10*

Príloha č. 2
Oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozora


