MANDÁTNA ZMLUVA
na výkon inžinierskej činnosti a stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Stavebné úpravy
komunikácii a parkovacích plôch v areáli Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice,
pracovisko Banská Bystrica "
(v ďalšom texte aj ako “Zmluva“)
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Mandant:
Názov:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

Sídlo:

Rastislavova 43, P.O.BOX E – 23, 042 53 Košice

Zast.:

Ing. František Lešundák, riaditeľ

IČO:

35 562 340

DIČ :

2021871808

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK14 8180 0000 0070 0028 5159

BIC:

SPSRSKBA

Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP zo dňa 26.07.2004
(ďalej len „mandant“)
Mandatár:
Názov :

Jozef Kozák – K.R.S.

Sídlo:

Ortútska cesta 90, 974 01 Malachov

IČO:

17910226

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s.

IBAN: SK70 1100 0000 0029 2289 1611
BIC:

TATRSKBX

Osoba oprávnená na výkon inžinierskej činnosti a stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy:
Jozef Kozák, Ortútska cesta 142/90, 974 05 Malachov, číslo oprávnenia: 9086*10*20, vydaného dňa
10.07.2006 Slovenskou komorou stavebných inžinierov, živnostenské oprávnenie č. OU-BB-OZPI2015/012126-2 zo dňa 10.04.2015, zapísané v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, č. živnostenského registra 601-4933.
(ďalej len „mandatár“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

II.
PREDMET ZMLUVY
2.1
Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto Zmluvu, podľa ktorej sa
mandatár zaväzuje vykonať inžinierske činnosti a stavebný dozor pri realizácii stavby: „Stavebné
úpravy komunikácii a parkovacích plôch v areáli Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice,
pracovisko Banská Bystrica ", v rozsahu uvedenom v článku II bod 2.3 a bod 2.4 tejto Zmluvy.
Predmetná zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.2
Miestom stavby je Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica,
ul.
Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, na pozemkoch parc. č. : KN-C 463/137,
katastrálne územie: Banská Bystrica. Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, je
určená projektom pre stavebné povolenie, ktorý vypracoval Ing. D. Poliček, a za ktorý je zodpovedný
projektant Ing. Ján Hronec.
2.3
Mandatár sa zaväzuje že vykoná pre mandanta nasledovné inžinierske činnosti v súlade so
stavebným zákonom a v prospech mandanta:
a) zabezpečí vydanie právoplatného územného rozhodnutia pre spevnené plochy a kanalizáciu,
b) zabezpečí vydanie právoplatného stavebného povolenia pre spevnené plochy a právoplatného
stavebného povolenia pre kanalizáciu,
Činnosť pod písm. a) a b) spočíva najmä v zabezpečení všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk,
rozhodnutí, v zabezpečení zastupovania v konaniach pre úradmi konajúcimi v predmetnej veci,
v súčinnosti pri zabezpečovaní vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutých stavbou.
Po dokončení stavby:
c)
• pripraví podklady pre kolaudačné konanie (protokoly o skúškach, certifikáty zabudovaných
materiálov, revízne správy, skúšky tesnosti a pod.), prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné
prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
• zosumarizuje doklady ku kolaudačným konaniam stavby, podá žiadosť na kolaudáciu,
zabezpečí zastupovanie na kolaudačnom konaní, zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia pre
spevnené plochy a kanalizáciu s vyznačenou doložkou právoplatnosti,
• bude kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov z preberacích konaní a kolaudačného
rozhodnutia v dohodnutých termínoch,
• bude spolupracovať so stavebníkom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z
kolaudačného konania,
d) zabezpečí všetky právne úkony smerujúce k vydaniu právoplatného rozhodnutia príslušnej správy
katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k stavbám na parcele č. 463/137, na parcele č.
463/206 a parcele č. 463/207 v prospech mandanta do jeho výlučného vlastníctva, a za tým účelom
najmä podá návrh na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností k stavbe na
parcele č. 463/137, v súvislosti s novým geometrickým zameraním a k stavbám nachádzajúcim sa na
parcele č. 463/206 a parcele č. 463/207 v súvislosti s geometrickým zameraním vykonaným v
novembri a decembri roku 2015, na základe mandátnej zmluvy, uzavretej s mandatárom dňa
20.07.2015.
2.4
Mandatár sa zaväzuje, že vykoná pre mandanta stavebný dozor, ktorý spočíva najmä
v zabezpečení nasledovných činností:
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• oboznámiť sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom,
s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
• odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do stavebného denníka,
• účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,
• spoluzodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä
územného rozhodnutia, stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu
realizácie stavby,
• sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci a požiarna bezpečnosť,
• sledovať, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na
stavenisku a na stavbe,
•

posúdiť vhodnosť použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,

• sledovať a kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a technológií a priestorovej polohy v súlade
s projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a so
zmluvou o dielo, ktorá bude uzavretá ako výsledok verejného obstarávania so zhotoviteľom stavby,
ktorý bude vybratý mandantom (ďalej len „Zmluva o dielo“),
•

kontrolovať po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev,

•

kontrolovať riadne uloženie strojov, zariadení a technologických konštrukcií,

• kontrolovať súlad predložených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa
so skutočne zrealizovanými prácami, či uvedené množstvá merných jednotiek a ich ocenenie je v
súlade s objektovou skladbou projektu a jednotkovými cenami položiek rozpočtu, overovanie
reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov,
overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi
uvedenými v priložených dokladoch, overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných
tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu
jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade,
overenie súladu s právnymi predpismi SR, to všetko do 3. pracovného dňa od doručenia súpisu
vykonaných prác zhotoviteľom. Ak Mandatár zistí, že zhotoviteľ v súpise skutočne vykonaných prác
a zisťovacích protokoloch uvádza nerealizované práce, vráti súpis zhotoviteľovi na prepracovanie,
faktúr s odsúhlasenými súpismi skutočne vykonaných prác a odporučiť alebo neodporučiť mandantovi
ich uhradenie,
• po predchádzajúcej konzultácii s mandantom prejednávať a posudzovať prípadné práce nad rámec
rozpočtu Zmluvy o dielo,
• posudzovať dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo
prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, (ostatné dodatky a
zmeny predkladať s vlastným vyjadrením mandantovi),
• kontrolovať tie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
• spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu
realizovaných dodávok a prác s projektom,
• spolupracovať s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na
odstránení prípadných nedostatkov projektu a pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
• sledovať, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok
(atesty, protokoly a pod.),
• sledovať vedenie stavebných denníkov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zapisovanie
záznamov do neho,
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•

zúčastňovať sa na kontrolných poradách stavby a vyhotovovať zápisnice z kontrolných porád,

•
uplatňovať námety, smerujúce k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívaniu) dokončenej
stavby,
•
kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a upozorniť zhotoviteľa na nedodržanie
termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
•

kontrolovať riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,

•
pripravovať podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o
odovzdaní a prevzatí,
•

kontrola dokladov a dokumentácie, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu stavby,

•

priebežne vykonávať fotodokumentáciu z priebehu realizácie stavby a odovzdať ju mandantovi,

•
zastupovať mandanta pred orgánmi štátnej správy počas výstavby, až do preberacieho konania a
následnej kolaudácie,
•

kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom,

•
bezodkladne poskytovať informácie mandantovi o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich
sa stavby,
•

konzultovať a pomáhať pri riešení prípadných reklamácií voči dodávateľovi stavby.

2.5
Mandatár je povinný pri zabezpečovaní vyššie uvedených činností postupovať s odbornou
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v
súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár vychádza pri výkone
stavebného dozoru z rozsahu práce stanoveného Zmluvou o dielo a touto Zmluvou.
2.6
Mandant sa zaväzuje, že za vykonané práce uhradí mandatárovi dohodnutú odplatu podľa
článku VII. tejto Zmluvy a poskytne mandatárovi dojednané spolupôsobenie podľa článku V. Zmluvy.
2.7
Mandant je povinný mandatárovi odovzdať fotokópiu Zmluvy o dielo bezodkladne po jej
uzatvorení.
III.
SPÔSOB USKUTOČNENIA PRÁC
3.1
Mandatár bude vykonávať stavebný dozor minimálne 3 x do týždňa priamo na stavbe a podľa
potreby stavby prípadne aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Vyhodnotenie prác bude
vykonané týždenne vždy v pondelok. V prípade havarijných situácií pri realizácií budú informácie
mandantovi odovzdané okamžite.
3.2
Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a bude sa riadiť podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán
na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
3.3
Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na zriadenie
záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. Mandatár je povinný
oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní obchodnej záležitosti podľa tejto
Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
3.4
Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zriadenie záležitosti a na
veciach prevzatých pre mandanta od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať poistiť, len keď to ustanoví
zmluva, alebo keď ho o to mandant požiada, a to na účet mandanta.
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3.5
Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov
na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu
písomne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky.

IV.
ČAS PLNENIA
4.1
Mandatár sa zaväzuje, že vykoná inžinierske činnosti v rozsahu stanovenom v čl. II. bod 2.3
písm. a) až písm.) d) tejto Zmluvy v termíne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až po
nadobudnutie právoplatností jednotlivých rozhodnutí, špecifikovaných v čl. II bod 2.3 tejto Zmluvy,
pričom mandatár je povinný dodať predmet plnenia uvedený v článku II bod 2.3 písm. a) až písm. d)
tejto Zmluvy najneskôr do 31.12.2017.
Mandatár odovzdá bez zbytočného odkladu Mandantovi úradné doklady, veci a iné podklady, teda
všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy od
tretích osôb.
4.2
Mandatár sa zaväzuje, že činnosť stavebného dozoru, dojednanú v článku II. bod 2.4 tejto
Zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby v súlade so Zmluvou o dielo až po
riadne protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov mandantom
(objednávateľom), vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt, vyplývajúcich zo Zmluvy
o dielo, ak mandant uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
V.
SPOLUPÔSOBENIE MANDANTA
5.1
Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí projektovej dokumentácie, a kópie Zmluvy o dielo na
stavbu.
5.2
Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa pri kontrole spôsobu vykonávania
diela podľa § 550 až § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).
VI.
PLNOMOCENSTVO
6.1
Mandant je povinný vystaviť Mandatárovi na jeho požiadanie písomné plnonocenstvo, ak to
vyžaduje splnenie povinností Mandatára (napr. aby konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu článku
II. tejto Zmluvy ako zástupca mandanta, v konaní s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami...).
6.2
Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a bude
konať v mene a na účet mandanta. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
6.3
Plnomocenstvo udelené podľa bodu 6.1 tohto článku končí uplynutím času plnenia podľa
článku IV. tejto Zmluvy alebo jeho písomným odvolaním zo strany mandanta.
VII.
ODPLATA MANDATÁRA
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7.1
Odplata za činnosť mandatára podľa tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna
odplata vo výške:
a) za vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k zabezpečeniu právoplatného územného rozhodnutia
pre spevnené plochy a kanalizáciu..............................................................................................500,Eur,
b) za vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia
pre spevnené plochy..........................................................................................................................300.Eur,
c) za vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia
pre kanalizáciu..................................................................................................................................300,Eur,
d) za vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k zabezpečeniu dvoch právoplatných kolaudačných
rozhodnutí pre spevnené plochy a kanalizáciu a k zabezpečeniu právoplatného rozhodnutia príslušnej
správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k stavbám, špecifikovaným v článku II.
bod
2.3
písm.
d)
tejto
Zmluvy.......................................................................................................................................600.,- Eur,
e) za vykonávanie stavebného dozoru..................................................................800,-Eur/za mesiac
prác.
7.2

Odplata je bez dane z pridanej hodnoty. Mandatár nie je platcom DPH.

7.3
V odplate mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri plnení
svojho záväzku, okrem nákladov spočívajúcich v úradných poplatkoch a poplatkoch za vyjadrenia
organizácií ako napr. SPP, T-com, VEOLIA, UPC, stavebný úrad, katastrálny úrad, pozemkový fond
a pod. k projektu pre územné a stavebné povolenie.
7.4
V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty po predpokladom termíne riadneho protokolárneho
odovzdania a prevzatia stavby mandantom, a to z dôvodu na strane mandanta a jeho zmluvných
partnerov, uhradí mandant mandatárovi výkon stavebného dozoru v čase predĺženia lehoty, do výšky
zmluvne dohodnutej odplaty v čl. VII. bod 7.1 písm. e) tejto Zmluvy (mesačná odplata v prepočte na
dni výkonu prác počas meškania).
VIII.
PLATOBNÉ PODMIENKY
8.1
Mandatár má povinnosť vyhotoviť a doručiť mandantovi faktúru za práce podľa tejto Zmluvy
vždy k poslednému dňu mesiaca.
8.2
Mandant má povinnosť vyplatiť faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry
mandantovi.
8.3
Pre prípad zrušenia tejto Zmluvy z dôvodu na strane mandanta, ktoré neboli spôsobené
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany mandatára, mandatárom vykonané práce budú
vyfakturované mandantovi vo výške do tej doby vykonaných prác a účelne vynaložených nákladov.
Výška prác a nákladov musí byť odsúhlasená mandantom.
IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
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9.1
Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s
technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto Zmluvy. Mandatár zodpovedá za vady
z výkonu inžinierskych činností a stavebného dozoru v čase jeho odovzdania mandantovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní výkonu inžinierskych činností a stavebného dozoru zodpovedá iba vtedy ak
boli porušené jeho povinnosti pri výkone činnosti.
9.2
Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť resp. na
ich nevhodnosť mandanta upozornil a mandant na ich použití trval.
9.3
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je mandant povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk mandatára.
X.
SANKCIE
10.1 V prípade, ak mandatár pri vykonávaní inžinierskej činnosti a pri vykonávaní stavebného
dozoru poruší jeho povinnosti ustanovené v tejto Zmluvy, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty pri závažnom porušení alebo pri opakovanom menej závažnom porušení, a to vo výške 10%
z odplaty, ktorá prináleží mandatárovi podľa tejto Zmluvy, za každé také porušenie Zmluvy.
10.2 V prípade ak mandant neuhradí fakturovanú odplatu v lehote splatnosti podľa článku VIII.
bodu 8.2 tejto Zmluvy má mandatár právo na úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č.
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
XI.
VYPOVEDANIE ZMLUVY
11.1 Mandant môže Zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to čiastočne alebo v celom rozsahu. Ak
výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom doručenia mandatárovi, alebo dňom
keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť iným spôsobom. Za činnosť riadne
uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu všetkých účelne alebo nevyhnutne
vynaložených nákladov a na primeranú časť dohodnutej odplaty.
11.2 Mandatár môže Zmluvu vypovedať z dôvodu, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a
mandantom, ak mandant opakovane napriek písomným výzvam mandatára neposkytuje potrebnú
súčinnosť, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
11.3 V ďalšom platia v súvislosti s ukončením mandátnej zmluvy ustanovenia Obchodného
zákonníka.
XII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou ako i nároky
zmluvných strán vzniknuté z tejto mandátnej zmluvy, sa riadia ustanoveniami §566 až 576
Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
12.2 Mandatár prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy prevzal od mandanta všetky potrebné
doklady, dokumenty, povolenia a iné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie záväzkov
Mandatára podľa tejto zmluvy.
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12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomne poskytnuté informácie sú dôverné a nesmú byť
zmluvnými stranami sprístupnené tretím osobám bez písomného súhlasu a nesmú byť zneužité na iný
účel než je predmetom tejto Zmluvy.
12.4 Zmeny tejto Zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
12.5 V prípade, že k realizácii stavebného diela z rôznych dôvodov nedôjde, táto Zmluva stráca
platnosť.
12.6 Mandatár prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu uvedenom v článku II.
tejto Zmluvy. Fotokópia úradného dokladu preukazujúceho oprávnenie na výkon predmetu plnenia
podľa tejto zmluvy tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
12.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcich porozumeli, Zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
12.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.

Za mandanta:

Za mandatára:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Jozef Kozák – K.R.S.

V Košiciach, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

................................................................
Ing. František Lešundák

................................................................
Jozef Kozák

riaditeľ Inštitútu nukleárnej a molekulárnej
medicíny

osoba oprávnená na výkon inžin. činnosti
a stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy
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