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Mandútna zmluva
uzavretá podl'a $ 566 zákona ó..513lt991zb. - obchodného zákonníka v znení
neskor5ích predpisov

L
Zmluvné strany
1./ Ing. Igor Kokavec - K.ING.
Dúbravská cesta 1046/38' 990 01 Yel'lry Krtí5
zapísaty v Zivnostenskom registri obvodného úradu Velilc! Krtís, Zivnostensky register
é,.610-4123
Ing. Igor Kokavec - Zivnostník
Statutárny
37 269 305
1042950293
sKÍ042950293
tÖ
vÚB, a.s., Bratislava, expozitura Vefky KrtíS
bankové
1577973653/0200
öíslo
(d'alej len mandatár)

orgán:

ICO:
DIÖ:
opH:
spojenie:
úötu:

2.lObecVinica

Cesta slobody ó,.466
99128 Yinica
Statutrírny

ICO:
DIÖ:

orgán:

spojenie:
úötu:

bankové
öíslo
(dalej len mandant)

Béla Hrubík, starosta obce Vinica
00 319 678
2021173264
VÚB, a.s. Bratislava, expozitúra Veflcf Kítís,
72]-40210200

n.
Predmet plnenia:
V;fkon úkonov súvisiacich s öinnost'ou oböasného stavebného dozoru aporealizainych
úkonov vedúcich k vydaniu uZívacieho povolenia na stavbe ,rRekon5trukcia a prístavba
obecnej hasiöskej zbrojnice vo Vinici".
Miesto plnenia:

Intravilán obce Vinica, okres Vel'kf Krtíí.

Rozsah plnenia:
a) Vykon öirurostí oböasného stavebného dozoru v zmysle $ 46b zékonaé.5011976Zb.
v zneni neskorSích predpisov pnrealizácii vy5Sie uvedenej stavby.
b) Práce po dokonöení stavby - zabezpeéenie kolaudaöného roáodnutia, prípadne
povoienia na predöasné alebo doöasné prevádzkovanie - uZívanie stavby, resp.
jej ucelenych a prevádzkyschopnych Öastí.

Termín zapoé,atia öinnosti oböasného stavebného dozoru:
- po podpísanízmluvy o pridelení NFP medzi Mandantom a poskytovatel'om
finanönych prostriedkov.
Termín ukonöenia öinnosti oböasného stavebného dozoru:
- do 15 mesiacov po podpísanízmluvy o pridelení NFP medzi Mandantom
a poskytovatel'om Íinanönych prostriedkov.

Ötánok

ö.

III.

Podmienlry vykonu öinnosti oböasného stavebného dozoru a podmien|<y zabezpeöenia
lydania uiívacieho povolenia :
1. Mandant pos$rtne mandatiírovi potrebné podklady pre riadny vykon öinnosti oböasného

dozoru,ato;
- stavebné povolenie na predmetnú stavbu,
- kompletnú projektovú dokumentáciu vykonávacieho projektu stavby,
- fotokópiu zmluly uzatvorenej so zhotovitel'om,
- zozflaÍÍL osöb oprávnenych rokovat'vo veciach tykajúcich sa stavby za investora'
zhotovitel]a a poddodávateliov rozhodujúcich öastí stavby, ak nie sú uvedení v zmluve,
- zápisy zjednaní a qfrobnych vyborov tykajúcich sa stavby.
2. Uvedené podklady posk1tne mandant najneskör tri dni pred planovanym odovzdaním

staveniska zhotovitef ovi.
3. Mandatar bude vykon öinnosti stavebného dozoru r,ykonávat' srím alebo prostredníctvom
vlastn1ich zamestnancov' S vlastnymi pomöckami potrebnymi pre riadny vykon úkonov
nelyhnutnych k doh]]adu nad lykonávanymi stavebnymi prácami (meracie pomöcky,
metacia, kancelárska a dokumentárna technika), na vlastné náklady vrátane dopravy.
4. Mandant sa bude spolupodieÍat napríprave podkladov potrebnych pte zabezpeöenie

uZívacieho povolenia (kolaudaöného rozhodnutia).

Ölánok ö.Iv.
Cena za vykon inÍinierskej öinnosti poöas realizácie stavby a po jej ukonöení
do termínu vydania uZívacieho povolenia:

ai

zavykon Öinností v rozsahu ölanku ö. II. tejto zmluvy je dohodnutií v zmysle
Sadzobníka pre navrhovanie ponukovych cien projektor1ich prác a inZinierskych öinností - novely vydanej UNIKA v roku 2010 (tabul'ka ö. 15, pásmo IV. * poZiarne zbrojnice)
a öiní zarozsah predpokladaného plnenia - vykonu stavebného dozoru pri predpokladanom
nák]ade stavby 221.875,- €bez DPH

L. Cena

:

3

Pre dané RN je Cmin. :28.3]2,00 € a Cmax.:33.26I,00 €. v úvahu btaná, vzhl'adom
na stupef, zloZitosti stavby Cmin. = 28.372100 €. Z uvedenej öiastky C., ktorá zahÍita
vSetku iniiniersku (Ö) a projektovú Öinnost'@Ö), prináleLínapráce spojené s realizáciou
stavby (lykon oböasného stavebného dozoru) : 20 oÁ, tj. 5.67 4,40 € a práce po dokonöení
stavby (spolupráca s investorom pri zabezpeéeníkolaudaöného rozhodnutia, uplatriovaní
poZiadaviek investora voöi dodávatel'ovi) :3 oÁ, tj' 851,16 €.
V1ikon poZadovanych öirrností spo1u : 5.674,40 € + 851,16 € : 6.525,56 c.
Poskytnutáz|'ava za dlhodobú spoluprácu a vykon len oböasného dozoru = 50 "Á
z 6.525,56 € = - 3.262,78 €
Cenazavykon poZadovanych öinností po poskytnutej zlave je 6.525,56 € - 3.262,78 €:

:

3.262,78€.

Marrdatár je platca DPH.
DPH pre rok 201 l a nasledujúce obdobie bude 20 oÁ z 3.262,78 €

Cena vrátane DPH = 3.262,78€+ 652156 €:3.91534
tritisícdeviit'stopiitnást' euro a tridsat'Styri centov.

:

652,56 €

€, slovom

Dohodnutá cenazakÍÍta odmenu a r,ynaloZené náklady mandataÍa na riadny vykon öinností
v rozsahu ölánku II. teito zmluly.
Cena nezahföa správne a iné poplatk7, vyvolané realizáciou stavby azabezpeé,entm
uZívacieho povolenia stavby po jej dokonöení (naklady zavytyé,erue stavby, inZinierskych
sietí, náklady naporeaLizaöné geodetické zameranie, poplatky na vydanie rozhodnutí,
závaznychposudkov a pod.), ktoré sú vecou mandanta.

Clánok

ö.

V.

Platobné podmienky:
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena vrátane nákladov zavykon Öinnosti oböasného
stavebného dozoru bude fakturovanámesaÖne v mesaönych splátkach tvoriacich cca 1'lI5
celkovej ceny zacely predmet plnenia zmluly. Faktura bude vystavovaná mesaöne v prvej
dekáde mesiaca nasledujúceho po mesiaci, zaktory je fakturovany r{kon prác mandantára
r,ykonávanych v zmysle tejto zmluvy.
2.

Fakturovaná öiastka za mesiac vrátane DPH bude öinif 261'00 €, slovom
dvesto5esdesiatj eden euro.

3. Splatnost' faktúry sa dohodla na 14 kalendárnych dní.
4.

K poslednému düu platnosti tejto zmluvy mandatár vystaví koneönú fakturu vrátane
odpoötov za vystavované mesaÖné faktúry'

Ötánot< ö.

VI.

ostatné ustanovenia:
1. Mandatár bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuie sa dodrZiavat'vSeobecne závázné právne predpisy, technické norÍny

4
a podmienky tejto zmlur,y.

/

2.ll4u:rdatár prehlasuje, Lemáoprávnenie lykonávat'Zivnost'v rozsahu ölánku ö. II. tejto
zmluvy.

Clánok
Záv er eénéustan ovenia

ö.

vII.

:

I. Zm|uva je uzawetápodpisom obidvoch zmluvnych strán a nadobúda platnost'okamihom
podpisu obidvoch Statutárnych zástupcov - mandanta amandatára.
2./

Úöinnost' zmluly zaö,ínadüom podpisu zmluvy o pridelení NFP medzi Mandantom
prostriedko v z EIJ .

a poskytovatel'om finanönych

3. Menit'alebo doplöovat'obsah tejto zmluvy je moZné len formou písomnfch dodatkov,
ktoré budú platné' ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenjnni zástupcami oboch

zmluvnych strán.

4.Pri rieSení d'alSích otázok neupravenych touto zmluvou,
ustanoveniami ob cho dného zákontíka.

sa zmluvné strany budú riadit'

5./ Táto zmluva je Vypracovaná v S['roch vyhotoveniacll, z ktoqfch mandatár

obdríítri

vyhotovenia.
ó. obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, áe zmluvabola uzavretá slobodne,váZne
aztozumitel'ne, Ze jej obsahu porozumeli, priöom bola uzawetábez akéhokol'vek nátlaku
a nevyhodnosti niektorej zmluvnej strany.
Po preöítanína znak súhlasu zmluva oboma úöastníkmi podpísaná a opatrená odtlaökom

peöiatok.

Vo Vinici día 30. decembra 2010

e{

zástupca mandanta

