
Mandátn a zmluva
na výkon stavebného dozoru

uzatvorenápodl,a § 566 a nasl. obchoc]ného zákonníka č. 513l1991 Zb, v platnom znení

(cl'alej len,,Zmluvď')

Článok 1
Zmluvné strany

11 Mandant

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

rČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

Mandatár

Názov:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:
ICO:
DIČ:
tČ ppn:
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) ,rntrrurrY,"n (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaclitefka, 0904410252,

riaditel@cssk
b) technick}ch (ti funkcia, telefón, e-mail):

Mgr,Daniela teťka, 09044]0252,

ri aditel@csskezmarok-kk. vucpo. sk

(d'ale_i len "Mandant")

a

Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditel'ka
l7 14991 5
2020103509
Štátna pokladnica
SK31 BlB0 0000 0070 0051 3385

Ing. Štefan Vilga

Hviezcloslav ova ó.3B2l18, Spišská Belá
Ing. Štefan Vilga
živnostenskom registri - Obvodrrý úrad Kežrr-rarok

43 4I1 663
1 07509700 1

SK1075097001
Tatrabanka, pobočka Kežmarok
IBANSK 21110000 0000 2933 05B4B1

L2

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a; 
"-i.rurrý"h 

(titul, -"rro u priezvisko, funkcia, telefón, e-mail) : Ing, Štefan Vilga

bj techniclých(titul, *"rro á priezvisko, funkcia, telefón, e-mail) : Ing. Štefan Vilga

(d'atej len ,,Mandatár" alebo ,,stavebný clozor")
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čhnok 2
preambula

Táto Manclátna zmluva na výkon stavebného clozotu je výsledkom postupu verejného
obstarávania Podl'a zákona č.343l20l5 Z. z, overejnom obstarávaní uorrrl.n. adoplnenírrieklorých zákonov.v znení neskoršícIr pleclpisov (cl'aiej letl ,,zákon o verejtlom obstatávaní,,)
vyhláseného verejným obstar.ávatel'om, Řtorým je Mandánt.

ZmluvasauzatYárazaúČelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech
Manclanta vYkonávanej Činnosti stavebrrélro clozot,u pocll'a Článok 3-tejto )^Iury tuk, aby bola
dodržaná lehota realizácie stavby stanovená zmluvouo dielo.

čtánok 3
Predmet ZmIwry

Mandatár sa zavázuje, Že Pre Manclanta zabezpečí výkon korrtrolnej činnosti (stavebrrého
dozoru) v rámci investičnej akcie podl'a bodu 3.i Zmlt,r.y p." Mandantá ,, rorsuhu podl,a bodu4.7 Znluvy.

Investičná akcia:

Názov:,,RekonŠtrukcia elektroirrštalácie avnútorných priestorov 1. poschodia CSSbudovy v l-ltrbici.'
Objekt: budova DSS v l-ubici
Adresa: Generála Svobodu č. l39, 059 71Lubica
Projektant: Ing. Martin Sičár
stupeň vypt,acovania pD: Realizačná projektová dokutne ntácia
Celková cena s DPIF- za realizáciu stavby: 67 2g8,0O €

(d'alej len ,,die1o" alebo ,,stavba'').

Mandant sa zavázuje, Že za riadne splnenie predtnetu Zm|uvy, čím sa rozumie plnenieustanovení telto Zmluvy ariadne zhotovenie stavby podl'a 
-boclu 

z.s zntuvy. uhradíMandatárovi dohodnLrtú 
. 
odmenu podl'a bodu 8.1 

'zÁIuvy 
aposkytne mu clohoclnutéspolupósobenie plnením si svojich povinností podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

príslušných úkonov, spojených so splnením
kajúce sa zastupovania Mandanta v súvislosti

rozsahu plnenia predmetu tejto zrnltLvy LLdel'Ltje

Pre ťrčely tejto zmlLrvy sa za ,,l.iacltre zhotclven
podl'a podmienok uvedených v uzatvorenej
spoločnost'ou L.B.T., s,r.o., Laclislava Meclňarr

stavbu.

Článok 4
Rozsah činnosti stavebného dozoru

PoŽadovaný výkon Činností stavebnélro dozoru počas doby realizácie stavby najrná, nie všakvýlučne, v rozsahu;

výkon občasného dozoru - min.2x dotýždňa;
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riadne naštudovanie si stavebného povolenia resp. povolenia na realizáciu, projektovej

dokumentác ie, zmIúv na realizáciu stavby vrátane,ich prÍloh, zmluvných rozPoČtnv

Zhotovitel,a stavby a pod,, upozomenie Mandanta na ich nesúlad;

nností stavebného dozotu l,yplývajúcich zo

l'om stavby, kontrola plnenia zmluvných

alizácie, návrhy a odporúčania z hl'adiska

kontrola reďrizácleprác a technologickýeh po

v súlade s platnými zákonmí a vyhláš

dokumentáciou, zmluvnýnr rozpočtom, tech

zistení nesťrlaclu povitrtrost' ttpozorniť Zhoto

termín kontroly ááp.uuy, prípaclne prerušit' stavebné práce;

fyztcké odovzdanie a' fyz'jcka obhliaclka staveniska so zhotovitel,otn, protokolátne

oclovzclanie staven iska Zhotov itel'ov i;

kontrola včasrrého zavedenia stavebného derrrríka a potvlclenie v ňom termíntt zaóatia

výstavby, potvrdenie základrrého 1istLr kažclého stavebného denníka;

pravidelná kontrola vedenia stavebného clenníka a úplnosti záznamov v súlade s

podmienkami Zmluvy "ái.io, 
vytrlrávanie kópie určenej pLe objednávatel,a minirnáIne Ix

zatýžďeň;
bezodkladne informovanie Marrdanta o všetkých závažných skr"rtočnostiach na stavbe;

aktívna úrčasť na konzultáciách medzi zhotovitel,orn stavby a p|ojektantom stavby

(autorským ao"oro,''j- 
"ameraných 

na objasnenie a vyriešenie nejednozrračrrých alebo

nerealizovatel,ných pár.vnou 1pút,u pD aiet< znluvného rozpočtu) k realizácií diela;

kontrola plnenia ,mluvrry"h aiiastkovýclr harmonogralnov a tetmínov, min 1x za2 týž,dne

Sa vyžaduje kontrola postupov prác oodl'a časového harnronogramu výstavby,

upozorňovanie Mandanta'na pdpadné nep návrhy a odporúČarria

týkajúce sa neclodržiavania termínov plrreni itel'om;

príprava poclkladov v prípacle porušenia zá uplatnenie si nárokov

podl'a Zmlwy o dieio;

;;;ffi il;Jt, 
"o^^rucia 

a vedenie kontrolných dní a vyhotovenia zápisov z tých'o
: _ 1^l_-',*| ^^r^.-Atťaffii cfarrhrlffiffiňi.,, )!oj., z kontrolných clní s uvedenými z ladnými parametrami stavby,

l.__--_ __-^_l^_+^.
postupom stavebnýclr prác, če|paním, vyhodnotenie _ zasíelať na adre su manclanta]

aktívna účasť na ŘontLolných clňoch z hl,adiska kontroly plnenia úloh z predchádzajúciclr

kontrolných dní, asistenciá pri príprave agendy a priebelru kontrolných dní;

kontrola navrhovatrých ,mien ij. prac naviac aprácmenej z hl,adiska správnosti výkazov

výmer a cien;
preverovunie, či Zhotovitel, vykotráva preclpísané a. dohodnLrté skúšky r-r-rate|iálov,

konštrukcií, prác ači tieto skúšky preukazujú požadovanťr kvalitLr;

vyžadovanie a sledovanie dodtžiavarriu rpoiu s doclávkami materiálov, strojov a konŠtrukcií

piedpísanej a cloclávatel,skej dokumentácie, najmá doklaclov o ich kvalite;

kontrola ri aclneho uskladňovania rnateriálov ;

kontrola vecnosti, správnosti a odsúhlasovanie silpisov vykonaných prác a í-aktuláalí

Zhotovitel'a;
povirrnosť viesť čerpanie množstiev jeclnotlivých položiek zmluvného rozpočtut

rozdelených podl,a jedáotlivých odsúrhlaseňýeh súrpisov vykonaných pr,ác zhotovitel'a;

.,pororňávanie Zhotovitel,a, aby nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace so stavbou

alebo tie, ktoré por_ržíva pte'výsiavbtr, sledovarrie, aby zhotovitel, po ukončení prác uvieclo1

verejné priestranstvá a komunikácie clo póvodného stal,u;

riadenie a administr.ác ia odovzdávania proj ekttr skutoČtrélro vyhotoven ia stavby ;

spolupráca a komunikácia so zhotovitel,om pri vypracovaní podkladov pre oclovzdanie a

prevzatie die|a, záverečné hodnotenie stavby, administrácia príslušnej dokumentácie,

príprava protokolov;

Stlana 3 z 8



riadenie procesu prevzatia a od,ovzdania
(protokoly);

dieia, administrácia fyziokólro pl§borania

riadenie a aclministrácia súpisu vád a nedorobkov, riadenie oclstr.ariov anjaváda neclorobkov
z hl'adiska zrnluvných vzt'ahov, fyzická kontrola oclstraňovan la vád a neclorobkov,
PríPrava a organizácia predkolaLrdačných stretnutí (obhliadok), účast' na kolaudačnorl
konanÍ, sPolupráca s Objednávatel'om pri uplatiovarrí pážiadaviek vyptývajúcich
z kolatrdačnélro konania;
správa o činnosti (príloha faktúry);
fYzické odovzclanie clokumentácie, súvisiacej s riadrrym ukončením aodovzdanim stavby,
Mandantovi.

článok 5
Práva a povinnosti Mandanta

Mandant je povirrný:

odovzdat' vČas Mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizáctu,
vYjadrenia dotknutých Účastníkov útzelnného a stavebného póvolenia, platnúr stavebnú a
realizaČnúr Projektovťr dokumentáciu, zmluvy na rcalizáciLi stavby, uiáturr" ich príloh,
zmluvné rozPoČtY zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné clokumenty, infoimácie a svoje pót yry,
ktoré sú Potrebné na riadne vykonávanie stávebného dozoru pocll'a tejto nn11'vy,
PoskYtovat' Mandatárovi sťrčinnost' a v prípade potreby sa s nítn dohodrrút' rra cl'alšorrr
postupe,

PÍsomne uPozorniť Mandatár'a na možné t'ažkosti pri plnení zmluvrrýclr povinností a
vynaložit'všetko úsilie na ich odstránenie,
zabezPeČit'súČinnost' Zhotovitel'a (pocll'a znlúv o dielo) podl'a požiaclaviek Mandatára a
stavebného zákona.

O oclovzdaní dokumentácie podl'a preclchádzajúceho bodLl sa spíše osobitný zápiss podpismi
oboch zmluvných strán,

Ak Manclant nesPlní Povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatár nezodpovedá za nesplnenie
povinností vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií,

článok o
Práva a povinnosti Mandatára

Mandatár je oPrávnený vYkonat' stavebný dozor prostreclníctvom osób uveclených v bode 1.2
tej to znrluvy, na základe pl atného oprávnenia :

Titul, meno, priezvisko : Ing. Štefan Vilga
Eviclenčné číslo : 089B1*10* ; Kategória - oclborné z,ameranie: Pozemné stavby

že pri plnení tejto zmluvy bude clodržiavat'
práci a nelegálnom zatnesttrávatrí a o ztnene a
Mandatár je povirrrrý predmet tejto zmluvy

_ ch osób, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
Podl'a bodu B,13 ZmluvY, aj oPakovane. Nárók na zap7atenie znluvnej sankcie nezbavuje
PoskYtovatel'a Povinnosti rrhradit' objednávatel'ovi škoiLr, ktorá mLr vznikne v súvislostr s
porušen írn povinnosti poskytovatel'a,

Mandatár' sa móŽe odclrýlit' od pokynov Mandanta len ak je to nevyhnut né v záujmeManclanta,
pričorn je o tom Mandanta povinný vždy bezodklaclne informovat'.
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64 Manclatár je pov inný vykorrať stavebrrý dozor pocll'a tejto znr ltrvy osobne alebo prostredn íctvom

kvaiifikovaných tretíáh osób s osvedčerrí^ o odbárn.j spósobilosti pre výkon ěinnosti

stavebného do"o-, len na základepísomného súhlasu Mandanta,

Marrdatár sa zavázuje svojoLr činnost,ott zabez,pečit,, aby ,bo|a 
stavba v stanovenotn termíne

ukončená, aby preberacie protoroly obsaliovali všetky náležitosti potrebné ku kolaudačriémLr

konaniu,

Mandatár, je povinný na pož ytriúť súčinnosť aj po skončerrí trvania tejto

zm|uvy, najmá do vyclania iutia, výskytu reklamačných vád na diele,

potreby poáať vysvetlenie k a pocl,

povinný si súpisy vykonaných pr,ác predkladané y riadne

a porovnať i"n ,ntuď so skr-rtočnosťo,"r, v prípacle ek alebo

neboli skutočne realizované krr clňu odsťrhlaserria súP vané tak,

v súlade So Zmluvou o clie1o, projektovou clokumentáciu, zmluvným

rozpočtom, oclsúhiasenými zmenatni, ak nespíňajúi príslLršné normy, predpisy, kvalitatívne

požiadavky a pod.

Manclatár je počas celej doby trvania Zn]utvy povinný rešpektovať intemé predpisy, nariaclerria

a pokyny Mandanta týtulirl" sa ochrany a terp"čno.ti v objekte plnenia ZmIuvy o dielo,

s ktor}mi ho Mandant prer,rkázatel,ne oboznámil, íal<tiežvyžadovat' a l<ontrolovať icl-r

dodržiavanie Zhotovitel'om stavby.
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článot 7
Sp6sob uskutočnenia prác stavebného dozoru

Mandatár bucle vykonávať svo.ju činnosť stavebného clozoru na stavbe v rozsahlt dolrodnutom

v bode 4.i.

Pri vykonávaní prác bucle manclatár,dodr,žiavat'všeobecné závázné predpisy, technické normy,

dojeclnarria tejto zmluvy a zmluvy o clielo so zhotovitel'om stavby, bude sa riadit'

,^1,cnoaistovyái podkladmi mandania, zápis i a dohodami zmluvných strán a r'yjadreniami

verej noprávnych orgáno v a or gaŇzácií,

Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kecly nemohol plniť predmet svoje.j činnosti z dóvodov na

strane Mandanta a jeho zrnluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odklaclu

písomne upozorniť Mandanta s bližším popisorrr príslušnej prekážky.

Článok 8
Finančrré dojedrrania, doba trvania a nároky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahtt podl'a Článok 4 je stanovená v súlade so

zákonom ó. 18/1"996 Z.z. o cenách v platnom znení vo v-ýške:
B1

B.2

Celková odmena bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH
Celková odmena s DPH:
Celková odmena s DPH slovom:

1.B35,00 EUR
20%

367,00 EUR
2.202,00 EUR

.,....,. dve tisíc clvesto dva eur a 0/100 EUR

Výška odmeny je dojednaná vrátane všetkých nákladov, k1oré mandatár nevyhnutne aiebo

účelne vynaložil pri plnení svojho závázktt.

ZmIuvné strany sa dohodli, že zmluvnú odmentt bucle Mandatár t-aktLrrovať Mandantovi Po

realizáclí staveiných prác Zl,totovitel'om stavby. Faktúru je Mandatár oprávnený Manclantovi

vystavit'po riaclnom zhotovení stavby podl'a bodu 3,5 Zmllvy

B.3
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Lehota splatrrosti faktúry je do tridsať (30) dní ocio dňa jej doručenia Mandantovi,

B.4 Faktúr'a musí mat' náležitosti daňového doklaclu, musí byt' vystavená v 2 r.ovnopisoch a musí
obsahovat' tieto údaje:

oznaČenie Marrdatára a Mandanta: obclrodné meno, sídlo/miesto poclnikania, tČo, ptČ,
číslo a názov tejto zt-nlttvy,

ČÍslo faktťrry, dátum vylrotovenia faktúry, cláturn zdanitel'ného plnenia,
deň odoslania, deň splatnosti faktťrry,

oznaČenie peňažného útstavu a číslo účtu v štLuktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykoná,
označenie predmetu plnen ia,
suma poŽadovaná na platbu v EUR zaokrúh]ená na dve desatirrné miesta,
ná|ežitosti pre ťrčely DPH (sadzba DPH, DIČ),
pečiatku a podpis Mandatára,
Príloha faktúry: správa o činnosti, odsúhlasené súpisy vykonaných prác Zhotovitel'a, ktor.é
boli za dané obdobie realizované.

B.5 V PríPade, Že fakíúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmiuve, Mandant je
oPrávnený Vrátiť jll Mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoiy
sPlatnosti a Pokračovanie lel-roty splatnosti začne plynťrt' doručením opl.ávenej faktúrý
objednávatel'ovi.

8,ó Mandant neposkytuje zálohové platby,

B.7 Faktúru vYstavenú Mandatáronr kontroluje a odsúlrlasuj e zástupcaMandanta splnomocnený na
rokovanie vo veciach technických.

B,8 Cena sa PovaŽuje za uhraclenťt clňonr plipísania finančlrých prostriedkov na ťtčet rnandatár.a.

B.9 V PríPade, Že dójde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zrnluvy z dóvodov na strane matrclatrta,
bude mandatár fakturovat'mandantovi vykonarrú činnost'uo uiájo,r,ne dohodnirtont rozsahrt, a
to podielom dohodnutej ceny.

B.10 ZmIuva sa uzatvára na dobu určitťr, nadobúda platnost' driom jej podpísania obiclvoma
, účinnosť dňom nasledtrjúcim po dni jej zverejnenia a ukorrčí sa dtiom
o kolaudačného rozhodnutia. Čas plnenia pt,edmetu zmluvy sa odvíja od
h v zmluve o dielo so zhotovitel'otn a od postupu prác zhotovitel'a.

B,11 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávrrerrá jednostt,antre postúpit'svoje práva a povinnosti
vYPlývajťrce z tejío zmluvy, vrátane finančných pohl'aclávók, ni inú, Óro6u be, iísomného
súhlasu druhej zmluvnej strany,

B.12 V PríPade, ak Mandatár pri vykonávaní kontt,olnej činnosti necloclr,ží požadovaný výkon pocll'a
bodu 4.1 ZmluvY, má Mandarrt právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 5 %
z oclmettY, ktorá nu prirráleží podl'a bodu 8.1 Zmlur.y zavýkonkontrolne.1 činnosti, zakaždé
nedodržanie aj opakovane.

B,13 
!.9LÍqacl_e,_ak 

X{andatár pli vykorrávaní kontrolnej činnosti porLrší povinnosti ustanovené podl'a
Clánok 6 ZmIuvY alebo iné ustanovenie Zmluvy, zaktoré nie je určená irrclivicluálna saclzba
zmluvnej PokutY, má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 10
%o z odmenY, ktorá mu prináleží pocll'a bodu 8,1 Zmlttvy za výkon kontrolnej činnosti, za každé
porušenie aj opakovane.

8.14 V PríPade omeŠkania Mandanta s úhraclou faktúrly móže si Mandatár uplatnit'dolrodrrutý nár-ok
za omeŠkanie vo výŠke 0,02 Yo z fakturovatrej sumy zakaždý deň orneškania.
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čUnok 9
Zodpovedn ost' za v acly a škodu

Stavebný dozor sa zavázttje vykonávat' kontrolnú Činnost' riadne a vČas, s oclbornolt

starostlivost'oLr, v súlade Š poclnienkarrri ustanovenýnri v Zmluve, v súlacle s platnou

legislatívou a podl'a pokynov Mandarrta avsúlacle sjeho záujmami, ktoré pozná alebo musí

pŠznat,. Staveúný doŽor zodpoveclázaškodu spósoberrúr nedodržaním tohto závázku alebo za

itoau na veciach prevzatýchod Mandanta na vykonanie stavebného clozonr.

stavebný clozor zoclpoveclá Manda ntovi zavznik škocly spósobenej porušením povinnosti podl,a

boclu 6.7 v jej plnej výške.

Stavebný dozor nezodpovedá za vady alebo škodu, ktot,á bola spósoberrá por"ržitírn podkladov

prevzatých od Mandanta a ani pri vyrraložení oclbornej starostlivosti nemohol zistiť ioh

nevhoclnosť alebo nesprávnost', piipaaňe r-ra ic] nevhoclnosť alebo nespl'ávrrosť Preukázate|'ne

upozomil a Manclant aj napriek tonru trval na ich realizácíí bez zmeny.

Čtánok 10

ukončenie zmluvného vzt'ahu

Túto zmluvu možno rrkorrčiť:

riaclnym splnením predrnelu Ztnluvy,
písomnou dohodou zmluvných strán,

odstúpením od zmluvy z clóvodu poclstatnélro porušenia zmluvných PovitmostÍ,

výpoved'ou podl'a § 574 a § 575 Obchodnélro zákonníka,

Zmlr_rvné strany sa clohodli za podstatné porušenia zmluvných povinností povaŽovať PoruŠenie
akejko['vek povinnosti upravene.i v tejto zmluve. Oclstúperrie od zmluvY nadobudne ÚČinkY jeho

dot,učením dtuhej zmlLrvnej strane.

článok 11

Záverečné a spolrrčné ustanovenia

11.1 Zmlttvné strany berú na vedotnie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu zákona o

slobodnom prístupe k iníbrmáciám v znení neskorších predpisov, nie je PonrŠenín aiebcl

ohrozením obchodného tajomstva.

IL2 Zmhlvné strany budú ochrariovat' dóvet,né informácie cltuhej zrnluvnej stt'any, a to s rovnakor,t

starostlivosťou ako ochraňLrjúl vlastné iriíbrmácie rovnakél-ro druhtt, vŽdY vŠak najmenej

v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.3 Zmlttyné strany sa zavázvjit, že zverené obclrodrlé inforrnácie nepotrŽi}Ú pre iné ÚČelY ako Pre
plnenie tejto zmluql,

II.4 Zástupcovia zmluvných stt,án sa zavdzuj(t, že v prípacle zmeny síclla a z,mer.y ŠtatrrtárnYch

orgánov oprávrrených vystupovať za spoločtrost' tieto oznámta druhej strane bez zbYtoČnéhr-l

odkladu.

11.5 prípadná zmenatejtozrnluvyjemožnálenpísorntloudohodor"Lzmluvrrýchstrán,atovofotrne
čísiovaných clodatkov poclpísaných oprávlleným i zástupcami oboch zmluvných strán.

11,6 Zm\uvaje lyhotovená v štyroch exenplároch, z ktorých Objednávatel'obdrŽÍ tri vYhotovenia

po jej podpise a Zhotovitel' jedno vyhotovenie.

11.7 V ostatných touto zmluvou neupravených prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán

riaclia slovenským právnyrn poriádkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchoclrrého

zákonníka.
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11,B Zmluvné strarrY sa dohoclli, Že v prípade vzájomnej písomnej korešponclelrcie sa jej dor.učorrir;;

bLrde uskrrtoČňovat'osobne, clopolučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérorn, príp.
inou dohodnutou fomou na adresu zrrrluvnej strany uveclenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na
inú PÍsomne oznámenú adt,esu. V prípacle neúspešného dorttčenia, vrátane oclmietnutia zásielky
sa cleň vrátenia zásielky odosielatel'ovi bude považovat'zadeň riadneho clortrčenia,

11.9 Ak sa PreukáŽe, že niektoré z ustatrovení tejto zmluvy je neplatné alebo rreťrčinné, takáto
nePlatnost'alebo neúČint-tost'nemá za následok neplatnost'alebo neúčinnost'd'alších ustanovení
zmlttvY, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto neplatné alebo neťrčirrrié
ustanovenie oddelit'od zvyšku nnluvy. V takornto prípade sa obe zmlttvné strany zavázuj(t
bezodkladne fotmou dodatku nahradit'takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel
sledovaný príslušnýnr neplatnýrn či neťrčirrnýrTl Llstanovenírn v čase jelro prijatia, resp. uzavletia
tejto zmluvy. Do Časr.r uzatvorenia clodatku platia príslušrré zákonné ustanovenia svojim úrčelorn
a zmyslom čo najbližšie neplatnému či neúrčinnémlt ttstatloveniu.

l1.10 Zmlttvné strany prehlasujťr, že si zmluvu prečítali,_jej obsalru porozunreli anaznaksíthlasLl so
vŠetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovol'ne, s určitosťou, nie v tiesni a za
náPadne nevýhodných podnrierrok vlastnoručrre poclpisujú a sú si plne vedomí násleclkov z rrej
vyplývajúcich.

Mandant:

V Kežmarkrt, dňa 24.B.2020

Centrrrm sociáinych služiob

kcžttta ro k

PorJ Iesorn 6, 060 0l liežmarok

tčo,.J-tr:,t9lls
L)lÚ?/r2O7p350g

Mandatár:

V Spišskej Belej, clňa 24.8.2020

,.^,,]',]' 
,,

/-" ."r,r. ,.,i;ll l,,, , ,
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