
MANDÁTNA  ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

                         “ Akcia: „ Pusté Úľany  – Multimodálny uzol_________________________                                                                        
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 
1.1.  Objednávateľ - mandant : Obec Pusté Úľany 

                                 Hlavná  111/66                     

•        925 28 Pusté Úľany                                                                         

                                                                                     

Štatutárny zástupca                     : Ing. Henrich Čambal, starosta obce                                                                                                                                      

Bankové spojenie   : VUB, a.s. Galanta     

IBAN                : SK 38 0200 0000 0000 19426132   

IČO     : 00306134        

DIČ           : 2021006724 
1.2.  Zhotoviteľ  - mandatár        :  Ing. Peter Steiner 

                   Kadnárova 4 

                   831 52 Bratislava 

 Bankové spojenie   :  VÚB a.s. Bratislava - Ružinov 

 IBAN                                       :  SK 78 0200 0000 0010 73243112 

 IČO     :  22675205 

 IČ DPH    :  SK1020167720 
Živ.oprávnenie vydané OÚ Bratislava IV., živ.oddelenie pod event.č. Žo 5599/1992 dňa 30.10.1992 

 
Čl. II. 

• Predmet zmluvy 
  Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu  inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti v rozsahu: 

                   a/  Práce spojené s realizáciou stavby – výkon technického dozoru objednávateľa. 

                   b/ Práce po dokončení stavby – kolaudácia stavby. 

 

• pre stavbu:  : „ Pusté Úľany  – Multimodálny uzol “   
Mandant sa zaväzuje výsledky inžinierskej činnosti prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

Mandatár sa zaväzuje vykonať zmluvný rozsah prác v termíne: od 09/2022 najneskôr do 03/.2023 

   

 

Čl. IV. 

Odplata a platobné podmienky 

1  Odplata za jednotlivé zmluvné činnosti je dohodnutá nasledovne:  

          číslo                  výkonová fáza                                                       dohodnutá cena  

          1/ Výkon technického dozoru objednávateľa                                  2 070,00 €                    

          2/  Zabezpečenie kolaudačného povolenia                                         530,00 €   

            Spolu                                                                                              2 600,00 € 

Celkom: 2 600,00 €  (slovom: štyristošestnásť € ) bez DPH. 



       2.   DPH bude vyčíslená podľa predpisov platných v čase zdaniteľného plnenia. 

              V cene nie sú zahrnuté poplatky a úhrady spojené s výkonom IČ / ŽSR, SPP, ZsVAK, ST, 

              vytýčenie   stavby a IS, správne poplatky atď.  /   Tieto náklady budú preukazateľne prirátané 

              k odplate.                                                                               

3.   Odplata za uvedené činnosti je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996    

      Z.z. o cenách v platnom znení. 

4.   Vyššie uvedená odplata za služby náleží za podmienok, že: 

a) mandatár zrealizuje zmluvné činnosti pri dodržaní kvalitatívnych podmienok určených 

v technických normách a príslušných právnych predpisov. 

b) zmluvné strany dodržia podmienky vymedzené touto zmluvou. 

5.   Mandatár vystaví daňový doklad (faktúru) po splnení svojej povinnosti v rozsahu podľa čl. II.  

      tejto zmluvy a mandant sa zaväzuje dohodnutú cenu prác zaplatiť do 14 dní  po prijatí    

      daňového dokladu (faktúry). 

 

Čl. V. 

Súčinnosť odberateľa 

 

1.  Ak sa v priebehu spracovania diela vyskytne potreba ďalších podkladov, poskytne ich mandant  

     mandatárovi na vyžiadanie vo vzájomne dohodnutých termínoch. 

2.  Všetky vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.    

     513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Na základe preukázaných dokladov o poplatkoch za mandanta spojených s vybavovaním a    

    zabezpečovaním prác v zmysle čl. II. Tejto zmluvy, mandatár predloží daňový doklad (faktúru)    

   a kópiu dokladu o uhradení a mandant ju uhradí do 14 dní. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

1.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po uzavretí  

      jedno vyhotovenie. 

2.  Akékoľvek ujednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak   

     sú vyhotovené ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané. 

 

 

V Pustých Úľanoch dňa 15.09.2022 

 

 

 

 

                                                            

 

Mandant:                                                                              Mandatár: 

 

 

 

             Ing. Henrich Čambal                                                                  Ing. Peter Steiner  
                      starostka obce                                   
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