
l 

Mandátna zmluva č.5515-09-001-16-90 
podľa §566 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

l. MANDANT 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
Vo veciach zmluvy oprávnený: 
V technických otázkach 

IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IBAN 
(ďalej len "mandant") 

2. MANDATÁR 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 

Vo veciach zmluvy oprávnený: 
V technických otázkach 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zapísaná v obchodnom registri: 
Bankové spojenie 
IBAN 
(ďalej len "mandatár") 

Čl. II. PREDMET ZMLUVY 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 O l Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
Ing. Rastislav Šepták - vedúci odboru investícií 
životného prostredia a územného plánovania 
361 266 24 
2021 613275 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 
911 48 Trenčín, Dolný Šianec l O 13/1 
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš 
predseda predstavenstva 
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš 
Ing. Henrich Pavlík 
36308862 
2020176543 
SK20201 76543 
Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl. č. 10184/R 
VÚB Trenčín 
SK26 0200 0000 0013 5162 0759 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej 
uvedených pre mandanta, a na j eho účet j eho menom vykoná a zariadi inžiniersku 
činnosť, potrebnú na prípravu investičnej akcie: 
"Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)" -
Technický dozor investora (inžinierska činnosť - zabezpečenie zmeny stavby pred 
dokončením) 

V rámci výkonu technického dozoru sú zahrnuté najmä tieto činnosti: 
vypracovanie žiadosti na začatie konania o zmene stavby pred dokončením 

vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu 
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získavanie kladných stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov v rámci 
schvaľovacieho procesu 
prerokovanie projektu zmeny stavby pred dokončením s dotknutými orgánmi 
a organizáciami za účelom vydania rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením 
a iných povolení potrebných pre výstavbu 
v rámci prerokovania projektovej dokumentácie budú oslovené nasledovné 
dotknuté orgány a organizácie: 

a) Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
-úsek štátnej vodnej správy, 
- úsek štátnej ochrany ovzdušia, 
-úsek ochrany prírody a krajiny, 
- úsek odpadového hospodárstva 

b) Mesto Bojnice - záväzné stanovisko k investičnej činnosti 

c) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza 

d) Dopravný úrad - Divízia civilného letectva 

e) Oprávnená právnická osoba podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom posúdenia projektovej 
dokumentácie podľa § 14 ods. l písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. 

vybavenie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením vrátane jeho 
právoplatnosti 

2.2 Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dojednaných činností zaplatí 
mandatárovi dohodnutú odplatu vo výške dojednanej v tejto zmluve. 

Čl. III. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3. 1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 

východzími podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej 
úrovni a rozhodnutiami oprávnených orgánov a organizácií. 

3.2 Predmet zmluvy je mandatár povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a 
odbornosťou v súlade so záujmami mandanta. 

3.3 Predmet tejto zmluvy je splnený vzájomným písomným odsúhlasením výkonov 
mandatára zo strany mandanta. 

3.4 Ak mandant uplatní právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek podľa§ 574 Obchodného 
zákonníka, t.j. pred splnením v zmysle Čl.4 bod 4. 1. tejto zmluvy, zmluvné strany 
vzájomne ocenia rozsah už vykonaných činností. O tom vyhotovia písomný zápis, 
ktorý bude podkladom pre úhradu vynaložených nákladov. Nárok na odplatu pre 
mandatára tým nie je dotknutý. 
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Čl. IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy pre mandanta vykoná: 
- začatie v deň nadobudnutia účinnosti zmluvy 
- ukončenie 09.03.2017 

4.2 Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia mandanta 
dojednaného v tejto zmluve v súlade s harmonogramom. 

4.3 Pokiaľ nebude dodržaný termín plnenia niektorej z dielčích inžinierskych činností, 

alebo nebude dosiahnutý cieľ, ku ktorému je inžinierska činnosť smerovaná z dôvodov 
ktoré sú na strane mandanta, zhotoviteľa stavby, alebo tretej strany, nie je mandatár v 
omeškaní. 

4.4 O dobu omeškania spolupôsobenia mandanta sa predlžuje lehota plnenia mandatára. 

Čl. V. SPOLUPÔSOBENIE MANDANTA 

5.1 Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splní podľa východiskových 
podkladov obdržaných od mandanta. 
V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 
údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho 
vyžiadania. 

Čl. VI. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena predmetu zmluvy v rozsahu ČL II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18 /1996 Zbierky zákonov o cenách. 

6.2 Podkladom pre úhradu bude faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená 
mandatárom po splnení predmetu zmluvy. Písomné odsúhlasenie obidvoma zmluvnými 
stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa 
doručenia mandantovi. V prípade chybnej alebo neúplnej faktúry je mandant oprávnený 
takúto faktúru vrátiť mandatárovi, pričom nová lehota splatnosti bude plynúť od 
doručenia opravenej faktúry mandantovi. 

6.3 Celková cena je nasledovná: 
Cena bez DPH 19 600,- € 
Daň z pridanej hodnoty 20 % 3 920,- € 
Cena celkom vrátane DPH 23 520,- € 

V prípade zmeny zákona upravujúceho výšku DPH, bude cena upravená v súlade s 
týmto zákonom formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.4 V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré mandatár vynaloží pri plnení svojho záväzku 
(správne a iné poplatky), tieto je povinný mandant uhradiť po ich vyúčtovaní. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neplnenia môžu byt' uplatnené nasledovné 
zmluvné pokuty: 
al 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty oneskorene vykonaného úkonu 

alebo činnosti, ktoré mal mandatár vykonať v prospech mandanta 
b/ 0,05% za každý deň omeškania úhrady faktúry 
Možnosť iného dojednania nie j e v odôvodnených prípadoch vylúčená. 

Strana 3/4 



4 

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1 Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú 
zabezpečené podľa tejto zmluvy. 

7.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ne písomne upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

7.3 Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do 
j edného roka odo dňa jej splnenia. Reklamáciu je povinný vykonať bezodkladne, 
písomne, do rúk zástupcu mandatára vo veciach technických . 

7 .4 Mandatár má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 
reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia. Možnosť iného doj ednania nie je 
vylúčená. 

ČI. VIII. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

8. 1 Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami, takto výslovne označenými, 
bežne číslovanými a podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

8.2 Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podl'a pokynov 
mandanta a v súlade s jeho záujmami. 

8.3 Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné a 
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať j eho súhlas. 

8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu v prípadoch, kedy sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tej to zmluvy, alebo 
budú uplatnené nové požiadavky na mandatára. 

8.5 Mandant môže zmluvu vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť odo dňa jej doručenia mandatárovi. Počas výpovednej lehoty musí mandatár 
plniť svoje povinnosti v plnom rozsahu, a to až do doby, kedy výpoveď nadobudne 
účinnosť. 

8.6 Za činnosti riadne uskutočnené do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu 
nákladov, ktoré vynaložil pri plnení svojho záväzku, vrátane pomernej časti zisku. 

8.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta. 

8.8 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa zmluvné vzťahy ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

8.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dva 
exempláre. 

,, 

V Trenčíne 
Dňa: 1 O FEB. 20'7 

Mandant: 
Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK / 

V Trenčíne 
Dňa: 17.1.2017 

Mandatár: / A 
RNDr. Ing. Pa~el Mikuláš V 
predseda predstavenstva 

f'IPIU) IJ: I<T ., ". 
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