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                                                                                                 759/2012 

M A N D Á T N A Z M L U V A 
 

uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi: 

 

Obchodné meno:         RG ATELIÉR, s.r.o.                  

Sídlo:      Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa  

IČO:      45 271 011 

Registrácia:      Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 22225/P 

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov 

samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 

podpis.  

Štatutárny orgán:     konatelia  

 

      Ing. arch. Radoslav Repka   Ing. Jozef Guľaš 

      xxxxxxxxxxx    xxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxx 

      Tel.: xxxxxxxxxx   Tel.: xxxxxxxxxx 

      E-mail: xxx@xx     E-mail: xxxx@xx 

            

Bankové spojenie    : VÚB banka, a. s. 

Číslo účtu     : xxxxxxxxxx/xxxx 

(ďalej ako „mandatár“)                                               
                                                 a 

 

 Názov:                           Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“  

 Sídlo:                  Važecká 3, 080 05 Prešov 

 Zastúpený:                 Mgr. Marianna Pasterová 

 IČO:                  00691968 

 DIČ:                  2021303042 

     Bankové spojenie:         PRIMA  banka  

 Číslo účtu:                 xxxxxxxxxx/xxxx 

 (ďalej ako „mandant“) 

 

 takto: 

                                                                    Čl. I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. RG Ateliér, s.r.o.  je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikateľskej činnosti 

je predovšetkým vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Súčasťou týchto 

činností je aj vykonávanie autorského dozoru na stavbe. 

 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet uskutoční za 

odplatu výkon autorského dozoru (ďalej len činnosť)  a mandant sa zaväzuje zaplatiť 

mu za to odplatu. 

2. Činnosť podľa odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na výkon autorského dozoru pri 

realizácií stavebných prác na stavbe: ,,Rekonštrukcia strechy a podkrovia objektu 

DSS  Prešov", 
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Čl. III 

VÝKON ČINNOSTI 

 

1. Dozor nad výkonom stavebných prác je povinný mandatár vykonávať ako občasný 

autorský dozor na základe telefonickej výzvy alebo e-mailom : repka@rga.sk alebo 

gulas@rga.sk 
2. Autorský dozor bude mandatár poskytovať v rozsahu: 

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej 

dokumentácie 

- účasť na odovzdaní staveniská 

- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením vysvetlením pre plynulosť stavby 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržiavania technicko –ekonomických 

parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov 

a ukazovateľov a vypracovať technické riešenie 

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov, výkonov oproti 

prerokovanej dokumentácie 

- sledovanie postupov výstavby z technického hľadiska 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti 

- účasť na kolaudačnom konaní 

 

3. Mandatár je povinný vykonávať občasný autorský dozor nad výkonom stavebných prác 

počas celej doby realizácie stavby. Mandatár sa zaväzuje v prípade potreby vykonať 

dozor aj nad uvedený rozsah prác tak, aby bol zabezpečený riadny dohľad nad 

výkonom stavebných prác. 

4. Mandant je povinný na požiadanie poskytnúť mandatárovi potrebné informácie 

a podklady nevyhnutné pre jeho činnosť.  

 

 

Čl. IV 

ODPLATA, NÁHRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu vo výške:                                                              

1 200,- € s DPH. 

2. Odplata podľa odseku 1. tohto článku zahŕňa všetky náklady mandatára spojené s jeho 

činnosťou podľa tejto zmluvy. Takto dohodnutá odplata je pevná a je nemenná. 

3.  Mandant zaplatí mandatárovi odplatu podľa čl. IV  odseku 1 tejto zmluvy na základe  

vystavenia faktúr mandatára priebežne v dvoch splátkach vždy po vykonaní určitých 

činností tak, že suma čiastkových faktúr neprekročí dohodnutú odplatu v zmysle zmluvy 

       čl. IV . odsek 1. 

  4.  Vystavené   faktúry    budú  obsahovať všetky  náležitosti   daňového  dokladu.   Doba  

     splatnosti  faktúr je 30 dní od doručenia mandantovi.  

5.  Odplata je uhradená okamihom jej pripísania na účet mandatára. 

 

Čl. V 

ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

1. Ak mandatár  nevykoná  svoju   činnosť  podľa  tejto zmluvy riadne   a  včas  bez 

zavinenia mandanta, zaplatí mandatár zmluvnú pokutu mandantovi vo výške 0,05% 

z dohodnutej ceny odplaty podľa čl. odseku 1 tejto zmluvy 
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2.   Pre prípad  omeškania mandanta  s platením odplaty si zmluvné strany dohodli platenie  

úrokov z  omeškania vo výške  0,05% zo sumy, s ktorou  je  mandant  v  omeškaní,  za  

každý deň omeškania. 

                                                                  

Čl. VI 

TRVANIE ZMLUVY 

 

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať autorský dozor podľa tejto zmluvy až do odovzdania 

stavby do užívania. 

2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa končí:  podľa odseku 1 tohto článku 

 

Čl. VII 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

 

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

2.  Práva a povinnosti výslovne v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného  

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

predpismi. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mandanta. 

 4. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 rovnopisy obdŕžal mandatár 

a 2 rovnopisy obdŕžal mandant.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu nahlas prečítali a celému obsahu bezvýhradne 

porozumeli. Zároveň svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne 

a bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy.   

 

 

 

 

V Prešove, dňa 20.9.2012                     V Prešove, dňa 20.9.2012 

 

 

 

 

 

 

Mandatár:                     Mandant: 

 

v. r. Ing. Jozef Guľaš                                                               v. r. Mgr. Marianna Pasterová 

 

 

 

 

 

               


