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Návrh 
MANDÁTNA ZMLUVA 

na výkon stavebného dozoru stavby  
uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 

v platnom znení 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
 
 
Mandant:       MESTO TRNAVA 
 
Zastúpený:       Ing. Vladimír Butko, primátor  
 
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
- zmluvných:       Ing. Vladimír Butko 
- technických:      Ing. Dušan Béreš 
Sídlo:        Hlavná 1, 917 71 Trnava 
IČO:        00313114 
DIČ:        2021175728 
Bankové spojenie:      VÚB Trnava 
Číslo účtu v tvare IBAN:     SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
Telefón:       033/3236134 
Fax:        033/3236400 
Elektronická pošta:      dusan.beres@trnava.sk 
Internetová adresa:      www.trnava.sk 
 
 
 

a 
 
 
Mandatár:                                           ................................... 
 
Zastúpený:         ................................... 
 
sídlo:        ................................... 
IČO:        ................................... 
IČ DPH:                          ...................................          
Bankové spojenie:      ................................... 
Číslo účtu:       ................................... 
Telefón:       ................................... 
Elektronická pošta:      ................................... 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ...................... oddiel: ................... vložka číslo: ................. 
                  
  
 

uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka túto 
mandátnu zmluvu (ďalej len „zmluva“) na výkon činnosti technického dozoru investora stavby 
(ďalej len „stavebný dozor“), bližšie špecifikovanú v čl. III. ods. 3.2 tejto zmluvy, na stavbe 
„Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“ v súlade 
s projektovou dokumentáciou, ktorej spracovateľom je ARGUS-DS s.r.o., Ing. Igor Ševčík, 
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, 02/2014. 

mailto:dusan.beres@trnava.sk


Centrálne číslo zmluvy: .........../2014 

Strana 2 z 8 

 

Čl. II 
Preambula 

Vzhľadom k tomu, že: 
(i) Mandant má záujem realizovať stavbu ,,Okružná križovatka Bratislavská – 

Strojárenská v Trnave, 1. etapa“ a s tým spojené súvisiace práce pre zabezpečenie 
inžinierskych činností pri realizácii stavby –   stavebný dozor. 

(ii) Mandatár je obchodnou spoločnosťou, ktorá disponuje potrebným odborným, 
personálnym a materiálnym potenciálom ako aj dostatočnými informáciami a 
praktickými skúsenosťami nevyhnutnými pre realizáciu zámeru Mandanta.  

(iii) Mandatár vyhlasuje a ručí Mandantovi za to, že je subjektom oprávneným vykonávať 
činnosti a plniť záväzky v zmysle tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi 
predpismi, disponuje príslušným profesionálnym personálnym a technickým 
zabezpečením, je schopný vykonávať činnosť podľa zmluvy. 

 
Čl. III 

Predmet zmluvy 
 
3.1 
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pre 
mandanta zabezpečí výkon činností stavebného dozoru na stavbe Okružná križovatka 
Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa (ďalej len „stavba“). 
 
3.2 
V rámci realizovaného výkonu činností stavebného dozoru bude predmetom nasledovný 
rozsah poskytovaných činností, najmä: 

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia diela podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, s vyjadreniami správcov 
sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, s obsahom zmlúv, stavebných povolení a  
ďalších súvisiacich povolení potrebných pre výstavbu,  

- účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác, 
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre  

výstavbu, po celú dobu realizácie stavby, 
- plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu, 
- riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní, 

počas realizácie diela, 
- evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby, 
- odsúhlasenie prípadných dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu 

stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, 
nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti, ak k tomu dá 
objednávateľ písomný súhlas, 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach pri 
realizácii stavby písomnou formou - emailom 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s 

podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu 
objednávateľovi, 

- vyjadrenie sa k súpisom vykonaných prác predložených zhotoviteľom, ich schválenie, 
resp. vrátenie v prípade zistenia nesúladu so skutočným stavom alebo iných 
nedostatkov v lehote do 5 pracovných dní od predloženia zhotoviteľom, 

- kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými, 

- spolupráca s geodetom zhotoviteľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia 
objektov, 

- spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi odborný autorský dohľad, pri 
zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom, 
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- spolupráca so spracovateľom projektu a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na 
odstránenie prípadných chýb projektu, 

- spolupráca s koordinátorom bezpečnosti, 
- sledovanie, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a 

prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 
vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s 
podmienkami zmluvy o dielo, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných zhotoviteľom stavby, 
- prijímanie opatrení na odstránenie závad, ktoré zistil na stavbe,  
- oznamovanie všetkých závažných závad na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť v 

rámci výkonu činnosti stavebného dozoru, stavebnému úradu, 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie 

zhotoviteľov diela na nedodržanie termínov, 
- zabezpečenie kompletnej fotodokumentácie o priebehu stavby a vykonaných 

stavebných prácach v primeranom rozsahu na CD alebo DVD nosičoch, 
- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby, spracovanie zápisov z kontrolných 

dní a zabezpečenie ich distribúcie všetkým účastníkom, 
- príprava podkladov pre uplatňovanie sankcií, ak objednávateľ o to požiada, 
- príprava podkladov a spracovanie záverečného technicko-ekonomického 

vyhodnotenia stavby, 
- vypracovanie záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby, 
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na 

konaní o odovzdaní a prevzatí, 
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela, 
- kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí 

diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád 
a nedorobkov, 

- príprava podkladov pre kolaudačné konanie, 
- účasť na kolaudačnom konaní, 
- kontrola vypratania staveniska, 
- skompletovanie agendy stavby, príprava na archiváciu a odovzdanie do majetku 

mesta 
- odovzdanie kompletnej agendy stavby poverenej osobe investora 

 
3.3 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára poskytnúť  služby – výkon kontrolnej činnosti 
- stavebného dozoru.  Mandatár bude služby podľa článku III. bod 1, resp. 2 realizovať pre 
mandanta osobne alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (osôb). Stavebný dozor 
bude vykonávať Mandatár formou stáleho dozoru priamo na stavbe. Pri vykonávaní 
kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný sledovať spôsob a postup uskutočňovania 
stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci účastníkom výstavby 
i tretím osobám, pohybujúcim sa v priestoroch staveniska. 
 
3.4 
Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný pravidelne informovať 
povereného pracovníka mandanta...................................... (doplní mandant pred podpisom zmluvy) 
o všetkých zisteniach na stavbe, ktoré môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, odklon od 
projektových parametrov diela, zmien meniacich kvalitatívne parametre diela, najmä: 

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác 
b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach ktorejkoľvek položky prác 
c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov ktorejkoľvek časti diela 
d) vynechanie ktorejkoľvek práce, pokiaľ nemá byť vykonaná niekým iným 
e) akúkoľvek dodatočnú prácu nevyhnutnú pre trvalé dielo 
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3.5 
Mandatár bude predmetné služby poskytovať nepretržite počas celej pracovnej doby, po 
ktorú dodávateľ stavby bude vykonávať práce v mieste stavby: Okružná križovatka 
Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa. V prípade potreby po dohovore s mandantom 
sa mandatár dostaví aj na iné, mandantom označené miesto, a to aj v inom ako pracovnom 
čase.  
 
3.6 
Všetky návrhy písomných dokladov mandatár predloží mandantovi na odsúhlasenie. 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1 
Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi pri vybavovaní konkrétnej veci potrebnú 
súčinnosť, najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady. Zároveň ho 
splnomocňuje na konanie vo veci. 
 
4.2 
Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach mandanta, o ktorých 
sa pri realizácii služieb pre mandanta dozvie. 
 
4.3 
Mandatár je povinný skontrolovať správnosť, oprávnenosť a úplnosť predložených podkladov 
a upozorniť mandanta na všetky zistené nedostatky týchto podkladov alebo ich 
nekompletnosť. 
 
4.5 
Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou. 
 
4.6 
Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta 
a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný 
oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu 
mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 
 
4.7 
Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa 
však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant. 
 
4.8 
Mandatár je počas celej doby platnosti tejto zmluvy mať na realizáciu stavebného dozoru 
podľa tejto zmluvy k dispozícii minimálne dvoch technikov. Každý technik musí byť držiteľom 
platného Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného 
dozoru pre Inžinierske stavby, odbor dopravné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 
236/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, v prípade záujemcu z inej krajiny ako Slovenská 
republika bude mandant akceptovať aj iné obdobné doklady preukazujúce požadovanú 
odbornosť vydávané v krajine sídla záujemcu. Od každého technika sa zároveň vyžaduje 
minimálne trojročná odborná prax v poskytovaní služieb v oblasti:  výkon stavebného dozoru 
pri výstavbe dopravných stavieb. 
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4.9 
Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu  alebo overovania v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR, súvisiaci s poskytnutím služby kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti mandátnej zmluvy to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
 

Čl. V 
Odmeňovanie mandatára, platobné podmienky  

a sankcie 
 
5.1 
Za poskytované služby, určené v článku III. sa mandant zaväzuje na základe dohody zaplatiť 
mandatárovi dohodnutú odplatu vo výške ............................ eur vrátane DPH (20 %), slovom 
.................................... eur na základe faktúry predloženej  mandatárom. 
 
Výkon TDI (stavebného dozoru)     ........................eur 
Náklady na dopravu       ........................eur 
Náklady na prenájom kancelárskych priestorov    ........................eur 
Náklady na ............................     ........................eur 

Celková ponuková cena s DPH     ........................eur 
 
Mandatár je/nie je platiteľom DPH. Mandant nie je platiteľom DPH. 
 
5.2 
Odplata mandatára alebo jej časť je splatná  po doručení daňového dokladu (faktúry). 
Faktúra bude doručená mandantovi (spravidla raz za mesiac) v alikvótnej výške vypočítanej 
z dohodnutej odmeny na základe pomeru fakturovanej sumy zhotoviteľa stavby k celkovej 
cene diela, spolu  maximálne do výšky 90% z ceny uvedenej v ods. 5.1. tohto článku. 
Mandant sa zaväzuje vyplatiť Mandatárovi zostávajúcu časť odmeny do výšky uvedenej 
v ods. 5.1. tohto článku po kolaudácii stavby t.j. po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia (rozhodnutí). Maximálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia 
faktúr mandantovi. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani 
zálohovú platbu. 
 
5.3 
V prípade, ak mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené 
v tejto zmluve, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty pri závažnom porušení, 
alebo opakovanom menej závažnom porušení, a to až do výšky 50% z odplaty, ktorá mu 
prináleží za výkon kontrolnej činnosti, čím nie je dotknutý nárok mandanta na náhradu škody.  

 
Čl. VI 

Čas a spôsob  plnenia predmetu zmluvy 
 
6.1. 
Služby  tvoriace predmet zákazky budú mandatárom poskytované počas trvania realizácie 
stavby. Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavebných prác, ktorých sa výkon 
stavebného dozoru týka  je 31.12.2014 (v závislosti na klimatických podmienkach, pri ktorých 
sa dielo bude realizovať). V prípade nevyhnutnej potreby predlžiť termín ukončenia stavby, 
mandant má na takýto úkon právo. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorej dĺžka je 
viazaná na dobu od uzavretia tejto zmluvy a nadobudnutia  jej účinnosti  po ukončenie 
realizácie zákazky pre mandanta, pričom ukončením realizácie zákazky sa rozumie 
kolaudačné konanie a v ňom vydané kolaudačné rozhodnutie po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti a protokolárne odovzdanie dokumentácie stavby mandantovi. To nevylučuje 
povinnosti mandatára uvedené v ods. 3.2., ktoré sa vzťahujú na činnosti po momente 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Termín uzavretia mandátnej zmluvy 
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resp. nadobudnutia jej účinnosti bude min. 7 dní pred uzavretím zmluvy o dielo so 
zhotoviteľom stavby. 
 
6.2. 
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Pri takejto 
výpovedi musí byť dodržaná jej písomná forma. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína 
plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. Ak zmluvu vypovie mandatár je povinný upozorniť mandanta na 
opatrenia, ktoré má mandant zrealizovať na odvrátenie škody, ktorá by mu v súvislosti                    
s vypovedaním zmluvy mandatárom mohla vzniknúť a odovzdať mandantovi všetky 
podklady, ktoré pre plnenie svojich činností prevzal. 
 
6.3. 
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona                    
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 
súvisiace predpisy a všeobecné záväzné nariadenia obce.  

 
Čl. VII 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 
 

7.1 
Plnenie predmetu tejto zmluvy podľa článku III. uskutoční mandatár podľa podkladov, ktoré 
mandant odovzdá mandatárovi, a ktorých poskytnutie je závislé od mandanta. Za správnosť 
a úplnosť týchto podkladov zodpovedá mandant. 
Technickými podkladmi sú (1x v tlačenej forme + 1x na CD nosiči): 

- projektová dokumentácia ktorej spracovateľom je ARGUS-DS s.r.o., Ing. Igor Ševčík, 
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, 02/2014,  

- stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej správy, 
- vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
7.2 
Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí mandatár na základe podkladov, ktorých prípadná 
ďalšia potreba vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zmluvy a ktorých poskytnutie je 
závislé od mandanta. Budú špecifikované alebo požadované mandatárom v rámci 
spolupôsobenia. 
 
7.3 
V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude mandant zúčastňovať konzultácií s mandatárom 
podľa vlastného uváženia a požiadavky, príp. na základe výzvy mandatára. 

 
Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady a náhrady škody 
 
8.1 
Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť riadne a včas, v súlade s podmienkami 
ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 
 
8.2 
Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
mandanta (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho 
záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré 
boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení 
všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil 
mandanta a ten na ich použití trval. 
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8.3 
Mandant od mandatára požaduje, aby mal počas celej doby poskytovania služieb tvoriacich 
predmet tejto zmluvy uzatvorenú platnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú 
inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností stavebný dozor vyplývajúce 
(spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy, a to po celú dobu jej 
účinnosti. Mandant  požaduje, aby zmluvné poistné krytie na prípadnú každú jednu poistnú 
udalosť bolo minimálne vo výške 100 000,- eur, alebo ekvivalent v inej mene. Kópia 
uvedenej zmluvy musí byť mandantovi doručená najneskôr do 7 dní odo dňa jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami. V prípade, že mandatár už má uzatvorenú platnú zmluvu 
o poistení zodpovednosti za škodu v požadovanej minimálnej výške, predloží jej kópiu 
mandantovi do 7 dní od podpísania tejto zmluvy. 
 
8.4 
Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon kontrolnej 
činnosti. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi  v súvislosti s výkonom 
dozornej a kontrolnej činnosti, ak dozorná a kontrolná činnosť nebola vykonaná riadne 
a včas, alebo vykazovala chyby či nepresnosti. Na náhradu škody sa vzťahujú  ustanovenia 
§ 373 až § 386 Obchodného zákonníka. 
 
8.5 
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu mandatára. Mandatár sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie mandanta reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť 

 
Čl. IX 

Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia 
 
9.1 
Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou 
a k spokojnosti mandanta. 

 
9.1.1   
Mandatár bude viesť na stavbe počas realizácie diela presnú evidenciu dochádzky na 
tlačive poskytnutom mandantom. Túto evidenciu bude mandant minimálne 1x mesačne 
verifikovať signovaním. V prípade zistenia zjavných porušení pravidiel dochádzky 
mandatára na stavbu je mandant oprávnený sankcionovať mandatára prípadne ukončiť 
s ním zmluvný vzťah.   
 

9.2 
Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 
 
9.3 
Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť. Ak mandatár túto povinnosť poruší, 
zodpovedá za všetky spôsobené škody mandanta. 
 
9.4 
Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, 
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto mandátnej zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa 
predmetu obstarávania s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel 
a nebudú poskytnuté tretej osobe. 
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9.5 
Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 
vzťahuje okrem činností, ktorých priebeh nemôže ovplyvniť. Je však povinný mandanta 
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej mandantovi nedokončením alebo porušením činnosti súvisiacej so zariaďovaním 
záležitostí. 
 
9.6 
Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu 
nákladov vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty. 
 
9.7 
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa 
zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho 
upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže 
urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to 
povinný prihliadať za osobitnú úhradu. 
 
9.8 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 
Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. 
 
9.10 
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po ich podpísaní mandant 
obdrží štyri vyhotovenia, mandatár dve vyhotovenia.  
 
9.11 
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
 
9.12 
Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a vyhlasujú, 
že túto zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. 
 
9.13 
Mandant sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva mandatára k písomným materiálom, 
ktoré od neho obdrží a vyhlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou. 
 
9.14 
Zmluva bola zverejnená dňa   ..............................  
 
V Trnave, dňa   ................................   V  ....................., dňa  ..............................
    
Za mandanta:                                                           Za mandatára: 
 
 
 
 
 
.................................................................   .................................................................. 

Ing. Vladimír Butko     ....................................... 
primátor mesta     ............................. 


