MANDÁTNA ZMLUVA Č. 1/2016
uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Mandant:
Zastúpená
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Plaveč
Ing. Štefan Murcko
Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
00330116
202 122 5525
VÚB, a.s.
13228602/0200

Mandatár:
Zastúpená:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Martin Sárossy – ORNIS
Ing. Martin Sárossy
M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš
43021336
1046061841
OTP Banka Slovensko, a.s.
8977289/5200

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje, že zriadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za
Odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosti – výkon odborného
koordinátora pamiatkovej obnovy (technicko-organizačná pomoc) pre projekt
Hrad Plaveč – obnova východnej bašty v tomto rozsahu:
a. zabezpečenie obsadenia pracovných miest hradných robotníkov
b. komunikácia s Ministerstvom kultúry SR ohľadom prípravy a realizácie projektu
c. zaškolenie v technológiách obnovy torzálnej architektúry – murovanie, škárovanie
d. plánovanie a rozvrhnutie prác na obnove hradu
e. vedenie skupiny 20 hradných robotníkov
f. koordinovanie, rozdeľovanie a kontrola vykonaných prác
g. komunikácia s dodávateľom archeologického výskumu
h. komunikácia s dodávateľom architektonicko-historického výskumu
i. komunikácia s pamiatkovým úradom na kontrolných dňoch
j. organizovanie dobrovoľníckych brigád
k. propagácia projektu
l. vypracovanie záverečnej správy projektu
2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti
dojednané v tejto zmluve riadne a včas plniť a za uvedené činnosti zaplatiť
mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby.

Článok III.
Čas a miesto plnenia
1. Miestom plnenia je Obec Plaveč.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1. júna 2016 do 31. decembra 2016.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za vykonanie činností podľa čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v sume 4 200,00 €.
Mandatár nie je platcom DPH.
2. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú podľa čl. IV, ods. 2 tejto zmluvy na
základe faktúr mandatára.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa §10 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia mandantovi.
5. Mandant neposkytuje mandatárovi na predmet zmluvy žiadne preddavky ani zálohy.
Článok V.
Spolupôsobenie a podklady mandanta
1. V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude mandant zúčastňovať konzultácií
s mandatárom podľa vlastného uváženia a požiadaviek, príp. na základe výzvy
mandatára.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť navzájom potrebné spolupôsobenie.
Článok VI.
Zodpovednosť za vady
1. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od mandanta a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil mandanta a ten na ich
použití trval.
2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk mandatára. Mandatár
sa zaväzuje po uplatnení reklamácie mandanta reklamovanú vadu bezodkladne
odstrániť.
Článok VII.
Ostatné ustanovenia
1. Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. II tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so
záujmami mandanta a podľa pokynov, zápisov a dohôd z oprávnených pracovníkov
zmluvných strán.
2. Meniť, doplňovať, vypovedať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosti dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a je uzavretá na dobu určitú od 1.6.2016 do
31.12.2016.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej
podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

V Plavči, 27.5.2016
(podpísané)

Ing. Štefan Murcko
starosta obce
mandant

(podpísané)

Ing. Martin Sárossy
mandatár

