
MANDÁTNA ZMLUVA 
číslo 0112011 

na výkon stavebného dozoru objednávatel'a , inžinierskej činn osti a odborného poradenstva 

uzatvorená podľa § 566 a nasledujúcic):} Obchodného zákonníka 

1.1 Mandant 

I. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. l. mája 2 
953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. , pri mátor mesta 

1.2 Mandatár Profis NZ s.r.o. 
Štatutárny zástupca Ing. Žigmund Szegheô 
Sídlo Andovská 19A. 940 67 Nové Zámky 
Adresa na doručovanie písomností: Považská 4, 940 67 Nové Zámky 
IČO 3592 139 1 
DIČ 2021952845 

II. Predmet plnenia 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie polohopisného a výškopisného zamerania areálu výstavby 2x8 + lx9 bj 
Zlaté Moravce a zabezpečen ie inžiniersko-geologického prieskumu 6 sond do hÍbky 6,00 m. 

III. Čas plnenia 

3.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia v rozsahu článku lf. tejto zm luvy , v termíne: 
Do 15 (pätnásť) dní odo podpísania tejto zmluvy. 

IV. Cena plnenia 

4.1 Mandant zaplatí mandatárovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy vo výške 3.372,40 € s DPH v splatnosti 14 dní 
od doručenia faktúry. 

4. l. l. Za polohopisné a výškopisné zameranie 
4.1.2. Za inžiniersko-geologický prieskum 
Spolu 
20% DPH 
Cena celkom 

675,00 € 
2.135,00 € 
2.810.00€ 

562 40 € 
3.372,40 € 



~.:! Okrem dohodnutej ceny La predmet plnenia uhradí mandant mandatárovi náklad;v, 1-.toré účelne v:, nalo7il pri 
plnení svojho záväzku , napr. správne poplatky, kolky. Prípadné výdavky musia byt' riadne /dokladované a dar'íovo 
uznatel'né. 

V. Ostatné ustanovenia 

S. l Mandant a mandatár sa zavaZUJU , že akékorveh. obchodné a technické informácie 1-.toré im boli /\Crcné 
/llliU\ n)·mi partnermi nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhlasu, alebo tieto inlormácie nepou7ijt'l pre 
inť účel) , ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

5.2 Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podl'a článku l l. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostli vost'ou. 
Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so zäujmami mandanta a pod ra jeho pokynov, zápisov a dohôd 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadren iami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej 
správy a samosprávy. 

5.3 1andatár je povinný odov:tdaľ bez zbytočného odh.ladu rnandantovi všetl-.) úradné al-.o aj iné doklad) a veci . 
ktoré získal v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podl'a článku Il. tejto zrnlu') od tretej stran). 

5.4 Mandatár nezodpovedá za vady , ktoré boli spôsobené použitím podkladov pn.!V/at)ch od mandanta a ani pri 
vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistil' ich nevhodnosť, prípadne na nich upozornil rnandnnta 
a ten na ich použití trval. 

5.5 Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti bezodk ladne po ich zistení. Reklamáciu je 
povinný mandant uplatniť písomne do rúk mandatára. Mandant má právo na be/odl-.ladné a bezplatné odstrúncnic 
rel-.lamovaného nedostatku alebo vady plnenia. 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zm luva nadobúda p latnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost' 
dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na stránke mandanta. 

6.2 Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomn) ch dodatkov. podpísan)ch 
opr<hnen)mi zástupcami oboch zmluvných strán. 

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch , z 1-.torých dve vyhotovenia sú určťné pre mandanta a jedno 
pre mandatára. 

6.4 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného /<Íkonníka. 

6.5 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom zoznámené a '/e tlito ; mluvu uzatvárajú na 
Lai-. Inde svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za mípadne nevýhodn)·ch podmicnol-.. 

V Zlatých Moravciach dňa 18.7.20 ll 

uu~~~ 
Mandant 

Materrál spracoval: ...... 7'): .. 
Za spräv;o;r ... ~~.{ ..... ~~ 
Dňa: .. . A.. .. ... ~.1{~ .. .\.. .............. . 

' f.. .............. /. .... ~ 
Mandat<ír 

PR FIS NZ s.r.o. 
Považská 4, 940 67 Nové Zámky 

IČO: 35921391 IČ DPH: 51<2021952845 
obch. reg. č. 16258/N 


