
Mandátna zmluva

Č. OSTÍ62I2O2OIBVS
(ďalej len „zmluva“) uzavretá medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona č.

Mandant:

Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370

iČ DPH: SK2020263432

Bankové spojeníe: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SKO7 0200 0000 0000 0700 4062

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva

Ing. Emerich Šlnka, člen predstavenstva

(ďalej len „mandant“)

a

Mandatár:

Obchodné meno: Ing. Jana Nováková

Miesto podnikania: Mickiewiczova 76, 877 07 Bratislava

IČO: 139 57457

lČ DPH: Skl 024697871

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis: Okresný úrad Bratislava

Číslo živnostenského registra: 107-10558

Štatutárny zástupca: Ing. Jana Nováková

(ďalej len „mandatáť‘)

(mandant a mandatár ďalej spolu len ako „zmluvné strany« alebo jednotlivo aj ako
„zmluvná strana“)



Článok 1.

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služíeb mandantovi v rozsahu a za

podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.2. Mandatár sa zaväzuje s odbornou starostlivostou vykonávať pre mandanta v

jeho mene a na jeho účet činnost‘ stavebného rozpočtára, ktorá zahřňa najmä:

a) tvorbu a kalkuláciu cenových a normatívnych základov stavebných prác,

materiálov a technológií;

b) príprava, spracúvanie a zostavovanie rozpočtov; vykonávanie rozpisov

jednotlivých položiek;

c) vypracovávanie vhodných kalkulačných vzorcov; posudzovanie rozpočtov

predložených mandantom, bude mandatár poskytovať mandantovi priebežne počas

platnosti Zmluvy na základe požiadaviek a potrieb mandanta.

1.3. Mandatár je oprávnený vykonávať činnost‘ podta tejto zmluvy na základe

pokynov mandanta a v rozsahu udeleného splnomocnenia. Zmluvné strany sa

dohodli, že v prípade potreby zabezpečiť úkon nad rámec tejto zmluvy, udelí

mandant mandatárovi osobitné splnomocnenie na takéto plnenie. Za plnenie nad

rámec tejto zmluvy bude Mandatárovi prináležat mimoriadna odmena, ktorá bude

vopred zmluvnými stranami dohodnutá.

Článok 2.
Doba plnenia

2.7. Mandatár bude vykonávat činnosť uvedenú v Čl. I bod 1.2 tejto zmluvy odo dňa

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy po dobu troch (3) rokov.

Článok 3.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Mandatár je povinný postupovat pri plnení zmluvy s primeranou odbornou

starostlivosťou, v súlade s platnou legislativou SR, podta príslušných noríem STN a v

maXimálnej míere využit svoje znalosti, resp. znalosti a vedomosti svojích

zamestnancov resp. ostatných Členov tírnu.

3.2. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámit mandantovi akékoľvek

skutočnosti, ktoré zistil v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a ktoré by mohli mať vplyv

na vykonanie predmetu zmluvy.

3.3. Mandatár je povinný poskytnúť objednávateľovi informáciu o stave predmetu

plnenia tejto zmluvy.

3.4. Mandatár je povinný dodržiavat pri vykonaní predmetu zmluvy všetky platné

právne predpisy súvisiace s jeho činnostou.



3.5. Mandatárje povinný plniť predmet zmluvy po poskytnutí všetkých požadovaných
a nevyhnutných podkladov v dohodnutej forme, Iehote a spösobom určeným v tejto
zmluve, alebo oznámeným mandantom najneskór pri poskytnutí posledného
požadovaného a nevyhnutného podkladu ku konkrétnemu predmetu plnenia.

3.6. Mandant je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetky podklady a sprístupniť
informácíe nevyhnutne potrebné pre plnenie tejto zmluvy a zodpovedá za úplnosť a
kvalitu pred ložených podkladov.

3.7. Mandant je povinný potrebné podklady a informácie poskytnút mandatárovi v
požadovanej lehote a forme.

3.8. Mandant je povinný predložit‘ nevyhnutný podklad v dostatočnom časovom
predstihu, aby nebolo ohrozené vypracovanie a odovzdanie Ujela riadne a včas.

3.9. Mandant je povinný bezodkladne oboznámiť zhotoviteta so všetkými
skutočnostami, súvisiacimi s plnením tejto zmluvy.

Článok4.
Zmluvná odmena

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár má za činnost podľa tejto zmluvy nárok
na zmluvnú odmenu, ktorá predstavuje 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) bez
DPH (ďalej len „Odplata“). Odplata obsahuje všetky náklady, odmeny a náhrady
potrebné k vykonávaniu pred metu zmluvy v rámci mesta Bratislavy. Akékoľvek
náklady spojené s výkonom činnosti mimo mesta Bratíslavu budú považované za
plnenía nad rámec tejto zmluvy.

4.2. Úhrada odplaty sa vykonáva na základe vyhodnotenia stavu plnenía úloh Zo
strany mandatára za príslušné mesačné obdobie s tým, že rozsah a kvalita
vykonaných prác musia byť potvrdené zodpovednou osobou mandanta. Písomné
vyhodnotenie predloží mandatár mandantovi najneskór posledný deň príslušného
mesiaca. V prípade, že mandant do piatích (5) pracovných dní od doručenia vyŠŠie
uvedeného písomného vyhodnotenia nevznesíe voči jeho obsahu námietky,
považuje sa zo strany mandanta za odsúhlasené. Právo fakturovať Odplatu
mandatárovi vznikne až momentom odsúhlasenia vyššie uvedeného písomného
vyhodnotenía mandantom.. Mandant sa zaväzuje uhradiť Odplatu na účet
mandatára. Odplata je uhradená Uňom jej pripísania na účet mandatára.

4.3. Každá faktúra je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej doručenia
mandantovi a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane
rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných služieb v zmysle
ustanovení 74, písmeno f) tohto zákona, v opačnom prípade je mandant oprávnený
vrátíť faktúru mandatárovi na prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa
zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry do podateľne v sídle mandanta.



Článok 5.
Trvanie a zánik zmluvy

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu troch (3) rokov odo dňa nadobudnutia jej
účinností.

52. Zmluva zanikne uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, dňom určeným v
dohode zmluvných strán, uplynutím výpovednej doby alebo doručením odstúpenía
od zmluvy.

5.3. Ktorákotvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedat‘
aj bez uvedenia dövodu s výpovednou dobou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynút
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

5.4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán móže od tejto zmluvy odstúpit z dóvodov
závažného porušenia záväzku druhej zmluvnej strany.

5.5. Za závažné poruŠenie záväzku zmluvnej strany sa považuje najmä:

a) poruŠenie povinnosti mandatára vykonávat činnost podta tejto zmluvy s odbornou
starostlivostou,

b) prekročenie oprávnenia vyplývajúceho zo splnomocnenia udeleného mandantom
touto zmluvou,

c) porušenie povinnosti zachovávat mlčanlivosť podľa tejto zmluvy,

d) opakované nedodržanie Iehót plnenia predmetu tejto zmluvy.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení 5a ods. I zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení 47a Občianskeho
zákonníka, ínak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.

6.2. Zmluva bola podpísaná v troch (3) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre
mandanta a jedno (1) vyhotovenie pre mandatára.

6.4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že
si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na dökaz toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 09.03.2020



Za mandanta: Za mandatára:
BratisIa,19 vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Jana Nováková

JUDr. Petr OIajoš Ing. Ja Nováková
predsedE/predstavenstva

Ing. Emerich Šinka
člen predsta venstva
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