
 
MANDÁTNA ZMLUVA  č. 01/2020 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

m e d z i 
 
Mandatárom: Ing. Vladimír Závacký 
sídlo: Ďumbierska 36, 974 11  Banská Bystrica 
IČO:  30 575 265 
DIČ:   1028741054 
Číslo účtu: SK 32 0200 0000 0019 8896 5359 
zapísaný v živnostenskom registri žo 3148/1992/Bo zo dňa 14.09.1992 
( ďalej ako „mandatár“ ) 
 
a 
, 
Mandantom:  Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava   
sídlo: Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín 
zastúpeným:  PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka  
bankové spojenie: SK40 8180 0000 0070 0048 1213 
IČO:  36145106 
( ďalej ako „mandant“ ) 
 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení túto mandátnu zmluvu. 

 
 

 Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1.1. Predmetom tejto zmluvy je výkon dozora stavby : Reštaurovanie, obnova a 
dostavba  Renesančného objektu č. 9, Oravský Podzámok, realizovanou spoločnosťou 
MBM-GRUP, a. s., v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností 
kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ č. PLSK.01.01.00-12-0098/17, program 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020;   
 
na základe zmluvy o dielo č. 138/2019 zo dňa 16.12.2019 v hodnote 1 233 099,84,- € 
(s DPH), ktorej kópia bude s príslušnou dokumentáciou odovzdaná mandatárovi po podpise 
tejto zmluvy. 
 

Čl. 2 
Lehota plnenia 

Mandatár bude vykonávať činnosť podľa čl. 1 zmluvy priamo na stavbe v lehote odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho 
protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov mandantom 
 

Čl. 3 
Odmena 

3.1. Odmena za výkon dozoru stavby je stanovená dohodou zmluvných strán. 
3.2. Mandant zaplatí mandatárovi odmenu za činnosť v rozsahu podľa tejto zmluvy 
      vo výške 1 140 Eur/mesiac (s DPH) slovom tisícstoštyridsať eur.  
 
                     Odmena je splatná mandatárovi na základe faktúry. Splatnosť faktúry je štrnásť 
                      dní. 



 Čl. 4 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré 
zistil pri zabezpečovaní svojich činností. 

2. Mandatár je povinný konať v mene mandanta osobne a nie je oprávnený na svoju činnosť 
používať iné osoby. 

3. Mandatár je povinný pri zabezpečovaní svojich činností postupovať s odbornou 
starostlivosťou podľa pokynov mandanta a chrániť záujmy mandanta. 

4. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mandatár 
mohol zariadenie záležitosti uskutočniť   
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

   
1.  Zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mandanta. 
2. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 
zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 
 
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 
Obchodným zákonníkom, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve. 
 
4. Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 
 
Príloha: Kópia zmluvy o dielo so zhotoviteľom vrátane rozpočtov   
 
 
 
V Oravskom Podzámku, dňa 21. 1. 2020 
 
 
 
  
………………………….       …………………………. 
         mandatár                   mandant  

Ing. Vladimír Závacký      PaedDr.Mária Jagnešáková 


