
Mandátna zmluva 

(§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 

I. Zmluvné starany 
 

 
1.mandant:     Obec Nižná Boca 
                                     Obecný úrad 3, 032 34 Nižná Boca                                                
v zastúpení :               Jaroslav Láni, zástupca  starostu obce 
IČO                                                  00315648 
DIČ: 2020581596 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 1703574005/5600 
 
 
1.2 mandatár:                Juraj Nováček – Thermat plus, Sádrovcová 9043/8,  
 05331 Spišská Nová Ves            
Štatutárny zástupca Juran Nováček 
Osoba oprávnená na výkon SD: Ing. Pavol Nováček, číslo osvedčenia SKSI: 09108*10* 
Bankové spojenie:              BRE Bank S.A.         
Číslo účtu:                520700-4203376321/8360                         
IČO:                      35321555 
DIČ:                      1026777290 
Tel.                   0908264838                               

II. Predmet zmluvy 

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta vykoná stavebný dozor na 
stavbe s názvom „Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom“ realizovanej v intraviláne obce. 
Občasný stavebný dozor bude vykonávať odborne spôsobilá osoba Ing. Pavol Nováček, 
evidenčné číslo osvedčenia 09108*10* 

III. Rozsah plnenia 

Mandant splnomocňuje mandatára na výkon občasného stavebného dozoru v rozsahu: 

 
− dohľadu na dodržaní podmienok stavebného povolenia po dobu realizácie prác na 
stavbe, 
− odovzdania staveniska zhotoviteľovi so zápisom do stavebného denníka, 
− kontroly postupu prác v súlade so zmluvou o dielo s dodávateľmi stavebných prác 
a informuje investora o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa stavby, 
− odsúhlasovania, v spolupráci s autorom projektovej dokumentácie a zhotoviteľmi 
prípadných zmien alebo úprav projektu vyvolaných stavebnou činnosťou pri realizácii diela, 
− preberania stavebných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté po výzve 
zhotoviteľom, 
− posúdenia kvality vykonaných prác, 
− sledovania záznamov Stavebného denníka, 



− odsúhlasovania rozsahu, vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturácie dodávateľa 
stavebných prác a ich súlad s podmienkami zmluvy, 
− prevzatia hotového diela,  
−  kontrola dokladov od dodávateľov potrebných ku kolaudácii stavby. 
 

IV. Čas plnenia 

Mandatár bude vykonávať činnosť občasného stavebného dozoru v čase realizácie diela          
s názvom  „Viacúčelové ihrisko“ dodávateľom Sport Service, s.r.o., Diaková 103, 038 02 
Diaková v zmysle zmluvy č. 6/2013 zo dňa 27.6.2013. 

V. Cena a fakturácia 

 Odmena mandatára je stanovená dohodou vo výške: 400,00 €. Dielčia fakturácia bude 
realizovaná v závislosti od fakturácie dodávateľa stavebných prác a výška fakturácie bude 
úmerná objemu prevedených prác. Splatnosť fakturácie je 14 dni. Dohodnutá zadržaná 
čiastka, 10 % z ceny, bude uhradená pri konečnej faktúre. Konečná fakturácia bude vystavená 
po ukončení výstavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia s dobou splatnosti 14 dní. 

 

                                                      VI. Záverečné ustanovenia 

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 
Mandatár  v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP a PO v zmysle platných 
pávnych noriem a stým súvisiacich vykonávacích predpisov 
 
Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pričom mandatár si ponechá 1 exemplár a mandát 
si ponechá 1 exemplár. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom 
a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali. 
 

V  Nižnej Boci, 

dňa 02.07.2014 

 

 
Mandatár:        signed                                                         Mandant: signed 
 

 


