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Projektaiit

MANDATNA   ZMLUVA

Uzavretá podl'a § -ov   566 až 576 0bchodného zákonníka

medzi:

Obec Nedožery - Brezaiiy
JUDr.  Martinom  Mokrým
318  302

2021162737

VÚB  Prievidza
18429-3 82/0200
0905/ 823555

a

lng. Dušan Radovič
34  957138

1036542144

Prievidza  ,  P.  Dobšinskélio   22/10

iiiBaiik,  a.s.,  Rajská  15/A,  811   OS  Bratislava

520700-4202478000/8360
0903  597719

1.

Východiskové údaje

Obnova cliodníka ul. V. 8. Nedožerského, Nedožery -Brezany
Nedožery -Brezaiiy
Obec  Nedožery  -Brezany,  Družstevná  367/1,  97212  Nedožery  -
Brezany
liig.   Mário   Klopan   -PROJEKCIA,   Kpt.   Nálepku   613/10,   972   12
Nedožery Brezaiiy

11.

Predmet činnosti

Mandatár sa zaväzuje, že za podmieiiok doliodiiLitých v tejto zmluve pre mandanta vykoná a zariadí

pre stavbu „Obnova chodnĺka  ul.  V.  8.  Ne(]ožeľského, Nedožery -Brezany" výkon  stavebiiého
dozoru v rozsahu:

-       kontrola súladu realizovanýcli  prác s projektovou dokumeiitáciou,
-       sledovať  či   práce  sú  vykoiiávaiié  v súlade  s platiiými   zákonmi  avyhláškami,   podmienkami

zm]uvy, projektovou dokumeiitáciou,
-       sledovať  a koiitrolovat'  kvalitu   vykoiiaiiýcli   prác   atechnológie   realizovaiiých   prác  v  súlade

s platnými  normami  a predpisiiii,
-       koiitrolovať po vecnej  stráiike iiiiiožstva realizovaiiýcli prác a ich innožstva zaznamenávat',
1       koiitrolovať    vedenie    stavebiiého    denni'ka    a i'ipliiosť    záznamov    v súlade    spodmieiikami

z,11luvy'
-       zabezpečovať   doplňovaiiie    pro`jektovej    dokumeiitácie,    podl'a   ktorej    sa   stavba   realizuje

a evidiije dokiiiiieiitáciii  skiitočnélio vyliotovenia stavby,
-       odsúhlasovať  ziiieiiy   a dopliiky   v  projektovej   dokiHiieiitácii,   ktoľé   iiemeiiia   iiáklady   stavby,

termíny  výstavby a iiezlioi`šujú  parametre  stavby,
-        bezodkladiie  iiiformovať objediiávatel`a o  všetkých  závažiiýcli  skiitočiiostiacli  iia stavbe,



kontrolovať   cenovú   správiiost'   a úpliiosť   oceňovacích   podkladov   aplatobných   dokladov
v súlade s podmieiikami  zmluvy, výsledky predkladať objednávatel'ovi na likvidácíu,
sledovať  doliodiiuté   dielčie  termíny   stavby   a kontrolovať  kvalitu   a rozsah   dodávok  a prác
vykoiiaiiých  iia  stavbe,   ich  zliodu  s projektom,    podmieiikami  zmluvy  a platným  stavebným

povolením,
-       koiitrolovať    postup    prác    podl'a    časového    liarmonogramu    výstavby    apodl'a    hraiiičných

termi'iiov  ziiiluvy,  iipozorňovat'  objediiávatel'a  stavby  iia  prípadiié  iieplneiiie  týchto  termínov,

pripravovať podklady  iia  uplatiieiiie  iiiajetkových  saiikcií  podľa zmluvy,
-       spoliipracovať  s  pi.ojektaiitoiii  a so  zliotoviteľoiii  stavby  na  prípadnom  odstráneiií  iiedostatkov

projektu'

1.     V záverečiiej  časti  po ukoiičeiií stavby alebojej  časti

-       dohodiiúť  so  zástupcom  zliotovitel'a  stavby  pracoviiý  harmoiiogram  preberaiiia  ukončených

prác,
-       zabezpečiť  od  zliotovitel'a  stavby  a koiitrolovať  doklady  pre  odovzdaiiie  a prevzatie  stavby

alebojej  časti,
-       preveriť pred samotiiýiii odovzdaiiím  komplexnosť, úplnosť a kvalitu odovzdanej  stavby alebo

jej  časti,
-       v pi.ípade   iieprevzatia   stavby   alebo  jej   časti   zabezpečiť   vyliotovenie   zápísu,   v ktorom   sa

vyjadria  ziiiluviii'  účastiiíci  výstavby,  uvedú  sa  dôvody  iieprevzatia  stavby,  iiáliradiiý  termín
odovzdávaiiia  a preberaiiia,  sankcie a pod.,

-       koiiti.olovať odstráiieiiie  vád  a iiedorobkow dohodnutýcli  teriiiíiioch,
-       koiitrolovať vypratanie  staveiiiska zhotovitel'oiii  stavby

111.

Čas  i)lnenia

Začiatok výkoiiu  SD
Ukoiičenie výkonu  SD

október           2015
iiovember     2015

IV.
Odmena

1.      Dohodiiutá odiiieiia za výkon  stavebiiého dozoruje v zmysle ponuky 800,-€ , slovom  :  osemsto  €.
2.      V  prípade predĺženia výkoiiu  stavebiiého dozoru z dôvodu  iieukoiičeiiia stavebných prác v termíne

30.11.2015,  maiidatár predloži' maiidaiitovi  návrh  iia dodatok k tejto zmluve.
3.      Stavebiié  práce  budú  ukoiičeiié  podpisom  preberacielio  protokolu  a podpisom  zápisu  o odstránení

drobiiých  vád a iiedorobkov.

V.
Platobné  r]o(lmienky

1.       Odmeiia  bude  splatná  po  ukončeiií  stavebiiýcli  prác  podpísaiiím  odovzdávacielio  a preberacielio

protokolu.
2.     Mandatár  do  5  dria  po  podpi'saiií  odovzdávacieho  a preberacielio  protokolu  vystaví  fakti'iru  vo

výške dohodiiutej  splátky  so  splatiiosťou  14 dní.

VI.
Akost' a záruka

1.      Maiidatár   sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať iiáležitosti staiiovené zákoiiom NR SR č.
136/1995  Z  .z.  v  ziieiií  iieskorších  zinien  a dopliikov.



2.      Mandatár nezodpovedá za vady spôsobené cliybnými podkladmi, ktoré mu poskytol mandant,
resp. objednávatel' stavby.

VII.
Iné dojednania

1.      Maiidaiit odovzdá  iiiandatárovi  iiasledoviié  podklady   :
a)     projektovú  dokumeiitáciu  stavby vjediioiii  vyliotoveiií
b)    právoplatiié stavebiié  povoleiiie alebo  iiiý doklad  povoľujúci  realizovať stavbii
c)     zmliivu o dielo uzavreti'i  medzi  dodávatel'om  stavby a  investorom
d)    schváleiiý rozpočet stavby

XIII.
Ostatné ustanovenia

1.      Maiidaiit udel'uje maiidatárovi  plnú moc k výkoiiu činností uvedených v tejto zmluve.
2.      Zmluvu ajej  rozsali  možno meiiiť leii  pi'somiie a po vzájomiiom odsúlilaseiií.
3.      V ostatiiých  častiach,  ktoré  nie  sú  touto  zmluvou  upravené  sa zmluvné  strany  riadia príslušnými

ustaiioveniami   Obcliodiiého   zákoiiiiíka.   Účastiiíci   prehlasujú,   že  na  tomto  právnom   úkone   sa
dohodli  dobrovoľiie,  pričom  prejav  ich  vô]eje slobodiiý a pretože znenie zmluvyje v súlade s  ich

prejaveiiou  vôl'ou, túto  iia znak súlilasu  prostredni'ctvom  štatutárnych zástupcov  podpísali.
4.      Táto   zmluva  je   vyhotoveiiá   vdvocli   exemplároch   splatnosťou   originálu,   pričom   každá   zo

zmluviiých   sti.án  obdi.ží  pojediiom  exeiiipláľi.

V Nedožeroch , Brezaiioc|i, divia :   '? //  €. ?0 '7)'~

111 a l allt

v prievidzi, dňa : `7L7  S .|o4r

Ing. Dušan Rad®vlč
P. bbšinského 22/10

971 01 Prlevldza
úO: W95713®, DIC: 10365.2W

mandatár


