
MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 566 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

na výkon inžinierskej činnosti 

I 
I. ZMLUVNÉ STRANY: 

1.1 Mandant : Mesto Prievidza 

Námestie slobody č. 14 

971 01 Prievidza 

Zastúpený : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

v technických otázkach: Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, V a ŽP 

Bankové spojenie : VÚB, pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 

IČO : 318 442 

DRČ -.2021162814 

1.1. Mandatár : IDS STAR, s.r.o. 

Sídlo resp. miesto podnikania: Bučianska 6 

917 01 Trnava 

: IDS STAR, s. r. o., Bučianska 6, 917 01 Tmavá 

: Ing. Peter Staríček, konateľ 

: ČSOB a.s., Trnava - Štefánikova 25, č. uč. 4010814225/7500 

: 44 994 451 

: 2022947421 

: okresný súd Tmavá, 06.01.2010, odd. Sro vložka č. 24878/T 

Kontaktná adresa 

Zastúpený 

Bankové spojenie 

IČO 

DIČ 

Zapísaný 
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II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára podľa § 102 formou zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v žnem neskorších predpisov. 

III. PREDMET ZMLUVY: 

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon 
inžinierskej činnosti na stavbu a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú 
odplatu za jeho výkon. 

3.2 Inžinierskou činnosťou podľa bodu 3.1. tohto článku je obstaranie nasledovných 
záležitostí: 

- zabezpečenie všetkých stanovísk, vyjadrení, súhlasov a iných dokladov 
dotknutých orgánov a organizácií potrebných pre vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby a stavebného povolenia 

- zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia 
pre stavbu od príslušných stavebných úradov 

- iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek mandanta 

IV. TERMÍNY PLNENIA: 

4.1 Začatie výkonu : 07/2013 

Ukončenie výkonu : 12/2013 

4.2 Mandatár sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení výkonu 
inžinierskej činnosti v prípade zmien v dohodnutých termínoch odovzdania 
jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. 

V. ODPLATA: 

5.1 Odplata za výkon inžinierskej činnosti je v rozsahu ČI. III. dohodnutá vo výške: 

2 040.- EUR, cena s DPH 

Kalkulácia ceny tvorí prílohu tejto zmluvy. 

5.2 Odplatu za výkon inžinierskej činnosti je možné zmeniť po predchádzajúcom 
prerokovaní a odsúhlasení s mandantom, a to formou písomného dodatku k tejto 
zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

•1 PLATOBNÉ PODMIENKY: 

Odplata za výkon inžinierskej činnosti uhradí mandant na základe faktúry vystavenej 
mandatárom po jej vykonaní. 

raixúra bude obsahovať tieto údaje: 

•. iné meno mandanta a mandatára, adresu sídla 
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- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu mandatára 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby mandatára 

- kalkuláciu odplaty inžinierskej činnosti 

- podpis mandanta. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant 
je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi do podateľne. 
V prípade, že bola faktúra vrátená na doplnenie resp. opravu, plynie nová lehota 
splatnosti. 

6.5 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok 
vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

VIL PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN: 

7.1 Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. III s odbornou 
starostlivosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár 
pozná alebo musí poznať, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgánov štátnej 
správy, verejnej správy a iných organizácií. Mandatár je povinný plniť predmet 
zmluvy riadne a včas. 

7.2 Mandatár je povinný vykonávať inžiniersku činnosť v rozsahu podľa Čl. III. tejto 
zmluvy osobne všetkými vhodnými prostriedkami, prostredníctvom osobných 
stretnutí, poštou, ale i prostredníctvom telefónu alebo elektronických komunikačných 
nástrojov. 

7.3 Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone 
činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

7.4 Mandatár môže splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy prostredníctvom tretích 
osôb a v tomto prípade mandatár zodpovedá, akoby záväzok plnil sám. 

7.5 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie 
inžinierskej činnosti a na veciach prevzatých pri vykonávaní inžinierskej činnosti od 
tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

7.6 Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandantovi pri výkone jeho činností, je 
povinný poskytovať mu včas potrebné vstupné podklady, veci a informácie súvisiace 
s predmetom tejto zmluvy, inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie 
zmluvy. 
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VIII. ZMLUVNÉ POKUTY: 

8.1 V prípade omeškania mandatára so splnením záväzku v dohodnutom termíne, zaplatí 
mandatár mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty mandatára za každý 
deň omeškania. Mandant je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty voči nároku mandatára na zaplatenie odplaty podFa tejto zmluvy. 
V prípade, ak nedôjde k jednostrannému započítaniu podľa predchádzajúcej vety, 
mandatár sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 14 dní odo dňa, kedy ho 
mandant vyzval na jej zaplatenie. 

8.2 V prípade omeškania mandanta so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne zaplatí, 
mandant mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Mandant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 14 dní odo dňa, 
kedy ho mandatár vyzval na jej zaplatenie. 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY: 

9.1 Zodpovednosť mandatára za škodu spôsobenú mandantovi porušením povinnosti 
podľa tejto zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením § 373 a nasi. Obchodného 
zákonníka. Pre účely tohto ustanovenia zmluvy sa škodou rozumie škoda v zmysle § 
379 a § 380 Obchodného zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné majetkové 
sankcie uložené mandantovi orgánmi verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti 
mandatára alebo vadného zabezpečenia inžinierskej činnosti a akékoľvek nároky 
tretích osôb uplatnené voči mandantovi z dôvodu porušenia povinnosti mandatára 
alebo vadného zabezpečenia inžinierskej činnosti. 

9.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní 
inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 373 a nasi. 
Obchodného zákonníka. 

X ZRI SENTE ZMLUVY: 

Z ŕ strany sa dohodli, že zmluva možno zrušiť: 

i dohodou zmluvných strán 

b} tffumiďtm mandanta alebo mandatára 

1 Pre zrušenie zmluvy platia všeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného 
za>,: ~r.:ka. 

10.3 Zrušením zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároky na 
náhradu škody. 

XI. ZÁVEREČNÉ UST ANOVEME: 

11.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak. riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

Zmeny tejto mandátnej zmluvy budú vypracované písomne formou dodatku dohodnutého 
a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 
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11.2 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú 
i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch 
zmluvných strán na iné subjekty. 

11.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

11.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane mandant 
a dve mandatár. 

V Prievidzi, .Jk2.:.Uíl 

Za mandanta: 

9 PR\V / 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

V Trnave 10.07.2013 

Za mandatára: 

'DS STAR, s.r.o. 
Bučianska 6 

91701 Trnava 

.... 

Ing. Peter Staríček 

konateľ 


