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Mandátna zmluva 

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zák.č. 513!1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom
znení

medzi

Mandantom: Obec Brestov
Brestov č. 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 00326844
zastúpený - Jozef Šoltés - starosta obce

!ďalej len "Mandant"! 
a 

Mandatárom: VODANAŠA - združenie obcí 
so sídlom Víťaz 40, 08238 Víťaz, IČO: 42086094
bankové spojenie: .
zapísaný v Registri združení obcí, vedenom Ministerstvom vnútra SR
zastúpený - Ing. Stanislav Imrich

!ďalej len "Mandatár "l 

za týchto podmienok: 

I. 
Úvodne ustanovenie

1.1. Mandant je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce
Brestov, ktorým zabezpečuje dodávku pitnej vody obyvateľom obce Brestov.

1.2. Mandatár je združenie obcí, ktorého predmetom činnosti je vytvárať podmienky na
plnenie úloh obcí ako členov združenia v oblasti prevádzkovania verejných vodovodov
kategórie V-II. a vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí ako členov združenia v oblasti
prevádzkovania verejných kanalizácií.

1.3. Mandatár vyhlasuje, že disponuje všetkými platnými oprávneniami a povoleniami
na výkon odborných činnosti podľa tejto Zmluvy, ktoré mu boli vydané príslušnými
správnymi orgánmi a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

II. 
Predmet Zmluvy

2.1. Mandatár sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že Mandantovi zabezpečí
kompletné odborné poradenstvo na úseku prevádzkovania verejných vodovodov v rozsahu
administratívnych činností a pre Mandanta zabezpečí plnenie všetkých administratívnych
povinnosti, súvisiacich s vlastníctvom a prevádzkou verejného vodovodu na území obce
Brestov, a to najmä:



a) pravidelné hlásenie údajov o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o
objektoch a zariadeniach verejného vodovodu podľa § 15 ods. 6 zákona č. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v rozsahu a v lehotách podľa
vyhlášky MŽP SR Č. 605/2005 Z.z. o podrobnostiach poskytovania údajov z
majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (tzv. zbervak),

b) pravidelné oznamovanie údajov Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví na úseku
vodného hospodárstva (evidencia štandardov kvality vody a ďalšie evidencie),

c) dodanie všetkých podkladov a žiadosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
potrebných pre výpočet ceny vodného,

d) pravidelné oznamovanie údajov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu
podľa zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách (súhrnná evidencia o vodách),

e) plnenie ďalších evidenčných, ohlasovacích alebo oznamovacích povinností, ktoré
vyplývajú vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejného vodovodu zo všeobecne
záväzných právnych predpisov

/d'alej tiež len "Služby"/.

III. 
Práva a povinností zmluvných strán 

4.1. Mandatár je povinný pri zabezpečovaní Služieb pre Mandanta postupovať
s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby bolo zabezpečené
včasné a riadne plnenie administratívnych povinnosti, súvisiacich s vlastníctvom a
prevádzkou verejného vodovodu na území obce Brestov, v lehotách určených platnými
právnymi predpismi a za tým účelom je Mandatár povinný s dostatočným časovým
predstihom (aspoň 14 dní pred určeným termínom) vyžiadať si od Mandanta dodanie
všetkých potrebných podkladov a dodané podklady skontrolovať a v prípade ich zrejmých
nedostatkov Mandanta na tieto skutočnosti upozorniť.

4.2. Mandatár zodpovedá Mandantovi za akékoľvek škody, ktoré mu vzniknú v
dôsledku porušenia povinností Mandatára podľa tejto Zmluvy, predovšetkým z dôvodu
uloženia pokút alebo iných sankcii príslušnými správnymi orgánmi pre riadne nesplnenie
administratívnych povinnosti podľa platných právnych predpisov.

4.3. Mandant sa zaväzuje Mandatárovi poskytnúť súčinnosť a všetky požadované
podklady a informácie, potrebné pre plnenie povinnosti Mandatára podľa'tejtoZmluvy.

4.4. Mandatár je povinný v rámci odborného poradenstva najmä pravidelne
informovať Mandanta o zmene platných právnych predpisov, upravujúcich administratívne
povinnosti vlastníkom a prevádzkovateľom verejných vodovodov, upozorňovať ho na vznik
prípadných nových administratívnych povinností alebo zmenu existujúcich povinností.

4.6. Mandatár je oprávnený použiť k splneniu záväzku vyplývajúceho preň z tejto
Zmluvy tretiu osobu iba na základe výslovného písomného súhlasu Mandanta, Mandatár však
zodpovedá za splnenie tohto záväzku ako by záležitosť pre Mandanta zariaďoval sám.

V. 
Odplata 



- 
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu potvrdenú oboma

zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

9.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Každá zo strán obdrží po jednom origináli.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva podlieha slovenskému právnemu
poriadku a na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zák.č. 513/ 1991
Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, a že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Obsah
zmluvy na dôkaz svojho súhlasu zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.
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VODANAŠ1-\ - ženie obcí
Ing. Stanislav Iu 'ich


