
MANDÁTNA ZMLUVA č.04/2013 

 

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 566 a násl.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 

 

MANDANT:  OBEC Bušince 

                                           Sídlo: Železničná 4, Bušince 

                                           IČO: 00319236, bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš, č.ú.:1324402/0200 

                                           Zastúpený: Ing.Végh Zoltán, starosta obce 

                                           /ďalej len mandant/ 

 

MANDATÁR:                Ladislav Kováš – KOVÁČ 

                                            Miesto podnikania: 991 22 Bušince, Leninova 22 

                                            IČO: 30442613  , IČ DPH: SK1020599833 

                                            Bankové spojenie: SLSP Veľký Krtíš, č.ú.: 70534892/0900 

 

Preambula 

 Obec Bušince - mandant v zmluvnom vzťahu vyplývajúcom z tejto mandátnej zmluvy 

odovzdáva správu verejného osvetlenia obce dňom uzavretia zmluvy mandatárovi, ktorý v dobe 

platnosti zmluvy vykoná rekonštrukciu verejného osvetlenia, bude zabezpečovať prevádzku a správu 

verejného osvetlenia obce v zmluvnom vzťahu s dodávateľom elektrickej energie SSE a.s. Žilina 

a povinnosťou mandanta   je platiť mandatárovi za výkon správy verejného osvetlenia obce, mesačný 

poplatok. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 1. Predmetom zmluvy je odovzdanie správy a prevádzky verejného osvetlenia obce Bušince 

v celom rozsahu práv a povinností – prevzatie a zabezpečenie práv a povinnosti mandanta 

mandatárom so zabezpečením rekonštrukcie energetického systému verejného osvetlenia. 

 2. Mandatár preberá správu a prevádzku verejného osvetlenia obce Bušince v celom rozsahu 

správ a povinností so záväzkom vykonania rekonštrukcie energetického systému verejného osvetlenia. 
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Článok II. 

Doba platnosti zmluvy 

 

  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust.  § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zmluvné 

strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.09. 2015.  

 

Článok III. 

Záväzky zmluvných strán 

A/ Práva a povinnosti mandatára: 

 1. Mandatár sa zaväzuje zabezpečovať správu, prevádzku, rekonštrukciu energetického 

systému verejného osvetlenia a výkon činnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a podľa tejto zmluvy 

spôsobom, v rozsahu a kvalite tak, aby bolo zabezpečené svietenie minimálne 97% z celkového počtu 

svetelných bodov verejného osvetlenia /t.j. z celkového počtu 128 ks minimálne 125 ks/ v obci, počas 

doby trvania tejto zmluvy nasledovne: 

Celonočné svietenie pre ulice:                          Lučenská   11ks 

                              Krtíšska                 11ks 

                 Železničná     8ks 

                              Banícka                   7ks 

                 Ružová                   2ks 

                                                                                   Kvetová                 2ks 

                                                                                   Madáchova           3ks 

                                                                                   F.Víťazstva             5ks 

                                                                                   Fraňa Kráľa            4ks 

                                                                                   Budovateľská        2ks 

                                                                                      Školská  4ks 

                                                                                      Krátka                2ks 

                                                                                     Červ.armády     6ks 



                                                                                      Leninova           6ks 

                                                                                      Vinohradnícka  3ks 

                                                                                      Družstevná         5ks 

       Ipeľská                 9ks 

s výlukou od 21.00 do 5.00 pre ulice:                Lučenecká          15ks 

                                                                                     Krtíšska               15ks  

                                                                                     Železničná            9ks 

                                                                                     Madáchova         1ks       

Spolu svietidiel v obci                                                                       130ks 

s výlukou od 21.00 do 5.00 

reflektory pre kostol a cintorín ul.Ipeľská                                            5ks 

vianočné výzdoby v počte                                                                      23ks 

vianočný strom                                                                                           1ks 

 2.Mandatár sa zaväzuje prevziať dňom účinnosti tejto zmluvy zmluvný záväzok mandanta voči 

dodávateľovi elektrickej energie na verejné osvetlenie – SSE a.s. Žilina – s tým, že vstupuje do práv 

odberateľa v celom rozsahu práv a povinností. 
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 3. Mandatár zodpovedá za nerušený výkon vlastníckych práv obce – vlastníka verejného 

osvetlenia a podperných bodov distribučnej siete SSE a.s. Zabezpečuje v súčinnosti s mandantom 

plynulú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia v obci. 

 4. Mandatár v dobe platnosti zmluvy vykoná potrebné rekonštrukčné práce verejného 

osvetlenia v obci vyplývajúce zo záväzkov z cenovej ponuky č.1072013/A bodč.5. 

 5. Počas doby trvania zmluvy platby za spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie v obci 

Bušince, uhrádza dodávateľovi elektrickej energie mandatár, ktorý preberá správu verejného 

osvetlenia v plnom rozsahu. 

 6. Mandatár je v dobe trvania zmluvy zodpovedný za správu, prevádzkovo-technické 

zabezpečenie, ekonomicko-finančné zabezpečenie a právnu oblasť výkonu verejného osvetlenia v obci 

Bušince. 

 7. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, pri zariaďovaní záležitostí 

a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

B. Mandatár nemá právo: 



 1. Na dojednávanie a uzatváranie zmlúv a dohôd, z ktorých vyplýva záväzok súvisiaci 

s vlastníctvom a správou majetku obce, /napr. Zmluvy o dielo, dohody o vykonaní prác mimo 

pracovného pomeru a pod./ 

                    - na dojednanie a uzatváranie zmlúv a iných dohôd na zabezpečenie ďalších nevyhnutných 

služieb predkladá návrh uvedených zmlúv mandantovi ku schváleniu. 

C. Práva a povinnosti mandanta 

 1. Mandant ako vlastník verejného osvetlenia platí počas doby trvania tejto zmluvy 

mandatárovi mesačný poplatok vo výške nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v dobe podpisu 

tejto zmluvy 499,92 EUR, slovom: Štyristodeväťdesiaťdeväť euro 100/92 centov s DPH po dobu trvania 

zmluvy. Uvedená suma mesačného poplatku je nemenná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, 

bez ohľadu na zmeny ceny elektrickej energie. 

 2. Mandant je oprávnený vykonávať kontrolu poskytovania kvality služieb verejného osvetlenia 

zo strany mandatára a plnenia zmluvných vzťahov k dodávateľovi elektrickej energie pre verejné 

osvetlenie obce Bušince. 

 

Článok IV. 

  Ostatné dojednania 

 1. Výber mandatára na správu a prevádzku verejného osvetlenia obce Bušince  v celom rozsahu 

správ a povinností je vo výlučnej kompetencii mandanta – obce, s poukazom na to, že sa jedná 

o zákazku s nízkou hodnotou a postup je v súlade s čl.3 ods.3/A Vnútorného predpisu obce Bušince 

upravujúceho postup obce pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 

 2. Mandatár si v prípade havárie vyhradených technických zariadení, ktoré by mohli ohroziť 

majetok obce a jej obyvateľov vyhradzuje právo zabezpečiť odstránenie havarijných stavov aj bez 

súhlasu mandanta s tým, že ihneď informuje mandanta po vykonanej službe. 
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 3. Mandatár sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré získa so súhlasom mandanta, použije len na 

účely súvisiace so zabezpečením činnosti podľa tejto zmluvy a neposkytne tieto údaje tretím osobám, 

okrem osôb na to oprávnených v zmysle platnej právnej úpravy. 

 4. Škody spôsobené mandatárom pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy v rozpore 

s touto zmluvou znáša v plnom rozsahu mandatár. 

 

 

 

 



 

Článok V. 

Poplatok za služby mandatára 

 1. Odplata mandatárovi za mandátne služby a činnosti dojednané touto zmluvou je dojednaná 

dohodou zmluvných strán a je uvedená v čl. III/C/I. 

 2. Odplata mandatárovi –počas trvania zmluvy mandatár mesačne vystaví faktúru mandantovi 

k 10-emu dňu mesiaca za „prevádzku a rekonštrukciu energetického systému verejného osvetlenia 

obce Bušince“ mesačným poplatkov v sume 499.92 EUR, slovom: Štyristodeväťdesiaťdeväť EUR 100/92 

centov, so splatnosťou 14-dní do 24. Dňa toho istého mesiaca na účet mandatára počas trvania zmluvy. 

Prvá faktúra bude vystavená k dátumu 10.10.2013 

 3. Ak bude mandant v omeškaní so zaplatením mesačných poplatkov je mandatár oprávnený 

vyúčtovať mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 EUR z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 4. Ak mandant bude v omeškaní dvoch mesačných splátok mandatár má právo obmedziť alebo 

prerušiť prevádzkovanie zariadenia verejného osvetlenia po dobu úhrady omeškaných záloh. Tieto 

úkony spôsobujú mandatárovi vznik dodatočných nákladov a preto budú spoplatňované podľa 

platných cenníkov služieb mandatára. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 1. Zmluvu možno vypovedať  ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri porušení zmluvných 

podmienok s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 2. Mandatár je povinný v prípade zániku zmeny právnej formy, túto skutočnosť písomne 

oznámiť najmenej 3 mesiace vopred. Mandatár predloží do 30 dní odo dňa ukončenia zmluvného 

vzťahu mandantovi správu o svojej činnosti a odovzdá mu písomné materiály súvisiace s plnením 

a účtovnú uzávierku ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

 3. Ak mandant odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich mimo mandatára je povinný uhradiť 

mandatárovi v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a odkúpiť od mandatára 

tovar, zaobstaraný pre zmluvné dielo za dovtedy vykonanú rekonštrukciu v sume maximálne 11.998,-

EUR s DPH. 

 4. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 3.  Tohto článku, mandatár zašle mandantovi faktúru 

v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

Mesačné poplatky uvedené v článku V. ods.2 za prevádzku verejného osvetlenia nie je záloha za 

rekonštrukciu ale za prevádzku verejného osvetlenia do dátumu predčasného ukončenia zmluy 

a nestávajú sa odúčtovacou položkou z celkovej sumy faktúry za rekonštrukciu. 
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 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade bezdôvodného odstúpenia jednej zmluvnej strany 

od tejto zmluvy, zaplatí odstupujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu v sume 

500,-EUR, slovom: Päťsto euro. Právo zmluvnej strany na náhradu škody podľa článku VI. Os.3 ostáva 

zachované. 

 6. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu yť prijaté len po dohode zmluvných strán 

v písomnej forme. 

 

 

V Bušinciach, dňa 20.09.2013 

 

Za mandanta:                   Mandatár: 

 

.............................................                                                       .......................................... 

Ing. Zoltán Végh, starosta obce                                                        Ladislav Kováč, majiteľ firmy 

 

 

 

 

 

             


