Čl. VIII
Osobitné ustanovenia
8.1

Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby ho v rozsahu tejto zmluvy zastupoval pri
výkone technického dozoru podľa § 13 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.2

Mandatár nie je oprávnený v zastúpení mandanta:
8.2.1

uzavrieť a meniť zmluvy na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác
a na poskytnutie služieb, ktoré súvisia so zhotovením stavby a výkonom
činnosti mandatára,

8.2.2

schváliť zmeny technického riešenia, materiálov a cien, ktoré by mali vplyv na
zmenu kvality, parametrov, celkovej ceny stavby a lehoty výstavby,

8.2.3

prevziať plnenie zo zmluvy od zhotoviteľa bez prítomnosti mandanta.

8.3

Pri akomkoľvek porušení povinností mandatára, vyplývajúcich z tejto zmluvy, moze
mandant vypovedať túto zmluvu v celom rozsahu a postupovať v súlade s § 574 a
nasl. Obchodného zákonníka.

8.4

Ak by sa mandatár v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy dostal do
súdneho konania s treťou osobou alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne
o tom vyrozumie mandanta. Mandant je povinný na požiadanie mandatára dať ihneď
k dispozícii mandatárovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká
príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre mandatára, pokiaľ
by sa do takéhoto konania dostal mandant. Vzájomná podpora sa poskytne iba
v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov
v súvislosti s predmetom plnenia podla tejto zmluvy.

8.5

Mandatár sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné
skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom
obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu
mandanta.

8.6

Pri výkone činností
podľa tejto zmluvy je Mandatár vodôvodnených
prípadoch
oprávnený poveriť zastupovaním Ing. Juraja Kobzu, spoločníka v K Consulting, s.r.o.,
ktorý má potrebné vzdelanie, prax aj odbornú spôsobilosť, pričom však za splnenie
povinností Mandatár zodpovedá Mandantovi, ako keby tieto činnosti vykonával sám.

8.7

Mandatár však nezodpovedá
projektovej dokumentácii.

8.8

Mandatár nezodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred realizáciou
zemných prác. V tejto veci platí prehlásenie Mandanta (objednávateľa) v Zázname
o odovzdaní a prevzatí staveniska, dňa 8.9.2015.
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Čl. IX
Záverečné ustanovenie
9.1

Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi,
platnými v Slovenskej republike.

9.2

Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.3

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dvakrát pre každú zmluvnú stranu.
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