
Mandátna zmluva  
uzatvorená podľa § 269, odst.2 zákona č. 513/1991 Zb.  v platnom znení a zákona č.442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 

 
uzavretá medzi: 
 
Obec Braväcovo 
Osoba oprávnená konať: Ing. Peter Baliak 
IČO:  00 313 301 
DIČ:  2021223050 
Bankové spojenie: Prima Banka a.s. 
Číslo účtu: IBAN:SK61 5600 0000 0020 0089 2001 
 (ďalej len „mandant“) 
 
a 
 
ČOV-KA s.r.o. (ďalej „prevádzkovateľ“) 
IČO: 45 434 689 
DIČ:2022980223 
Bankové spojenie: VÚB Detva 
Číslo účtu: 2716583159/0200 
Zastúpená: Ing. Andrea Nemcová 
 (ďalej len „mandatár“) 
 

I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb  -  prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, ktorá 

je vo vlastníctve mandanta tak, aby boli zabezpečené povinnosti v zmysle ustanovenia zákona 
číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov. 

2. V prípade, že verejná kanalizácia nie  je doteraz prevádzkovaná podľa príslušných ustanovení 
zákona, upozorní mandatár mandanta písomne, ktoré nedostatky je potrebné odstrániť. Tieto 
je mandant povinný odstrániť. 

II. 
1. Mandatár je povinný pri poskytovaní služieb chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta, 

konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať 
všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu mandanta pokladá za užitočné. 

2. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v 
súlade s jeho záujmami , ktoré mandatár musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť 
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu pokynov mandanta. 

3. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
mandanta a mandatár  nemôže včas dostať jeho súhlas, alebo ak ide o obsah právneho názoru. 

 
III. 

1. Mandatár je povinný zariadiť záležitosti osobne, prípadne prostredníctvom svojho zástupcu. Ak 
túto povinnosť poruší, zodpovedá mandantovi za škodu , ktorú spôsobil nedodržaním tohto 
ustanovenia. 

2. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie , ktoré sú potrebné na 
zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva , že ich má obstarať mandatár. Tieto 
mandatárovi poskytne na jeho požiadanie mandant. 



3. Fakturáciu a výber poplatkov za odvádzanie odpadových vôd si vykoná mandant. Za 
hospodárenie s finančnými prostriedkami získanými z úhrad za odvádzanie odpadových vôd 
zodpovedá mandant. 

4. Mandant sa zaväzuje, že umožní mandatárovi vstup do všetkých priestorov predmetu zmluvy, 
ako aj na všetky nehnuteľnosti, ktoré majú súvis   s prevádzkovaním vodnej stavby. 

5. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. sa mandant a mandatár dohodli, že 
za odvádzanie odpadových vôd – stočné, producent odpadových vôd  zaplatí vlastníkovi 
verejnej kanalizácie.  

IV. 
1. Mandatár je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o ktorých sa dozvedel                   

v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba 
mandant písomným vyhlásením. 

 
V. 

1. Mandatár je povinný odovzdať mandantovi bez zbytočného odkladu veci, ktoré za neho prevzal 
pri vybavovaní záležitostí. 

 
VI. 

1. Odmena za vykonanú činnosť uvedenú v bode I. tejto zmluvy je stanovená dohodou, a to vo 
výške  130 €  za mesiac . 

2. Odmenu bude mandant poukazovať na účet mandatára do 15. dňa príslušného mesiaca na 
základe tejto zmluvy. 

3. Mandatár má okrem odmeny nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne 
vynaložených v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb , najmä na poplatky , cestovné, 
výdavky za znalecké posudky, preklady a podobne. 

 
VII. 

1. Zmluva je platná a účinná dňom 01.11.2018  a uzaviera sa na dobu neurčitú. 
2. Zmluva zaniká výpoveďou ktoréhokoľvek zo zmluvných partnerov a to v trojmesačnej 

výpovednej lehote. 
3. Odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane je mandatár povinný pokračovať                  

v činnosti podľa zmluvy, na ktorú sa výpoveď vzťahuje až do uplynutia výpovednej lehoty. Je 
pritom povinný upozorniť mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody 
bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej                                                   
so zariaďovaním záležitostí v prípade, že záležitosť nebude vo výpovednej lehote ukončená. 

4. Ku dňu skončenia výpovednej lehoty zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť,                  
na ktorú sa zaviazal. Ak by porušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný 
ho upozorniť, aké opatrenie je potrebné urobiť na jej odvrátenie. 

 
VIII. 

1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť len po obojstrannom súhlase oboch 
partnerov a len písomne. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostane každá strana jedno 
vyhotovenie. 

3. Vzťahy medzi mandatárom a mandantom sa riadia ustanoveniami príslušných právnych 
predpisov SR. 

 
V Braväcove, dňa 30.10.2018 
 
Mandatár:                                                                           Mandant: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


