MANDÁTNA ZMLUVA
č.18/2013/ABF
podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. § 566-§ 576

Článok 1
Zmluvné strany
Mandant: Hlavné mesto SR Bratislava
Adresa: Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava
Zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovanie: Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
riaditeľ kancelárie primátora
IČO: 603481
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: VÚB 6327-012/0200
Mandatár: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Adresa: Drieňová 34,821 02 Bratislava 2
Zastúpené: Ing. Máriou Brichtovou, prezidentkou združenia
Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovanie: Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD
viceprezident združenia
IČO: 30814341
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-centrum
Číslo účtu: 3630445-112/0200

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet
obstará vyhotovenie:
a) umeleckého diela artefaktu (v texte ďalej "dielo") ako
Cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy
v 19. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2013,
s tým, že uzatvorí zmluvu o dielo s akad. sochárom Rastislavom Trizmom,
vlastníkom autorských práv na logo tejto súťaže,
b) diplomov (grafický dizajn, texty, obaly na diplomy) ako súčasť tejto ceny od
Združenia ABF Slovakia.
2. Mandant týmto splnomocňuje mandatára na uzatvorenie zmluvy o dielo na
všetky úkony k tomu potrebné a s tým súvisiace vrátane jeho vyvolaných
nákladov podľa čl. 2 bod 1 tejto zmluvy.

Článok 3
Podmienky realizácie
1. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí mandanta s osobitnou
starostlivosťou, pričom sa zaväzuje:
· organizačne zabezpečiť zhotovenie diela,
· dodržať termín odovzdania diela (do 20. 11. 2013),
·
·
·

2.

pri uzatváraní zmluvy o dielo rešpektovať požiadavky mandanta a štatút súťaže na
materiál - celokovový artefakt,
rešpektovať požiadavky na štatútom záväzný text a obal,
zvýrazniť názov, resp. obchodné meno mandanta s názvom ceny na umeleckom diele,
ako aj na s ním spojenej dokumentácii (diplom aj s logom mandanta) tak, aby dostatočne
jasne reprezentovalo úsilie mandanta o rozvoj tejto súťaže.
Mandatár bude postupovať v súlade so záujmami mandanta a v prípade potreby vyžiada
pokyny mandanta v jeho sídle.

Článok 4
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovená dohodou vo výške
750,- EUR,
slovom: sedemstopäťdesiat EUR
(nie sme platcami DPH).
2. V cene sú zahrnuté aj všetky účelne vynaložené náklady mandatára, ktoré sa viažu
priamo na plnenie jeho zmluvného záväzku (podľa článku 2 a článku 3 tejto zmluvy).

Článok 5
Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, ak mandatár preukázateľne nezabezpečuje
riadne plnenie svojho záväzku, s výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto
lehota začne plynúť druhý deň po dni jej doručenia mandatárovi.

Článok 6
1. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne vynaložil
pri plnení svojho záväzku podľa Článku 2 tejto zmluvy.
2. Mandant je povinný uhradiť cenu za dielo podľa článku 4 tejto zmluvy do 14 dní po jeho
písomnom odovzdaní a prevzatí od mandatára prostredníctvom odovzdávacieho
protokolu, ktorým potvrdí, že zhotovené dielo má všetky dohodnuté náležitosti.

3. Táto zmluva zaniká odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela mandantom. Od tejto
chvíle mandatár nezodpovedá za vzniknuté škody v súvislosti so zmluvným dielom.

4. V ostatných ustanoveniach sa táto zmluva riadi Obchodným zákonníkom.

Článok 7
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden.
2. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami.

Bratislava 28. októbra 2013

Mária Brichtová, v. r.
Za mandatára

Bratislava dňa 19. 11. 2013

Milan Ftáčnik, v. r.
Za mandanta

