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domu

vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového
1.1. Mandant je právnickou osobou, ktorá je
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
Mikušovce súp.č. 170, zriadenou na základe
ako „BZ“).
a nebytových priestorov (ďalej len

rámci vykonávania svojho predmetu činnosti zabezpeču1.2. Mandatár je obchodná spoločnosť, ktorá v
domu so sú—
jednotlivých záležitostí súvisiacich so správou bytového

je pre Mandanta vykonávanie

č.
obci Mikušovce, postavenom na parcele KN registra „C“
pisným číslom 170, nachádzajúcom v
odborom, na LV č. 2007, katastrálne úze284/5, evidovanom Okresným úradom Ilava, katastrálnym
okres: Ilava (ďalej len ako „bytový dom“), bližšie
mie: Mikušovce pri Pruskom, v obci: Mikušovce,
špecifikovaných v Čl. 111 ods. 3.2 Zmluvy.
rozumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými Man1.3. Správou bytového domu sa na účely Zmluvy
v bytovom dome (ďalej len ako
dant zabezpečuje pre nájomníkov bytov a nebytových priestorov
rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí a spoloč„nájomníci“) prevádzku, údržbu, opravy,
a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu
ných zariadení bytového domu, priľahlého pozemku
vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde
alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke,
súnárokov, ako aj iné činnosti, ktoré bezprostredne
prevádzky, údržby a opráv, iných pohľadávok a
nájomníkmi, a to vlastnými kapacitami
visia s užívaním bytového domu ako celku jednotlivými
v kombinácii s dodávateľským spôsobom.
domu sa na účely Zmluvy rozumie každá činnosť
1.4. Záležitosťou súvisiacou so správou bytového
Čl. 3 ods. 3.2. Zmluvy, ktorú vykonáva
Mandatára súvisiaca so správou bytového domu uvedená v
Čl. IV Zmluvy.
v mene Mandanta za odplatu špeciňkovanú v

Článok 11.
Úvodné ustanovenia

povinností Zmluvných strán a úprava záväzko2.1. Účelom uzavretia Zmluvy je podrobná úprava práv a
medzi
stranami, ktoré vzniknú, zmenia sa alebo zaniknú
vých právnych vzťahov medzi Zmluvnými
činností zo strany Mandatára v mene
Zmluvnými stranami v súvislosti s odplatným vykonávaním
domu.
Mandanta uvedených ako záležitosti spojené so správou bytového
bytového domu, efektívnej spolupráce Mandanta
2.2. Účelom Zmluvy je tiež podpora komplexnej správy
ohľadom na
a poctivému obchodnému styku, najmä s
a Mandatára zodpovedajúcej dobrým mravom
dobré meno Mandanta a plnohodnotné zabezpečenie
dobré vzťahy Mandanta a nájomníkov, ako aj na
záležitostí súvisiacich so správou bytového domu.

Článok 111.
Predmet Zmluvy

mene Mandanta vykonávanie záležitostí
3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Mandatára zabezpečiť v
v ods. 2 tohto Článku a za podsúvisiacich so správou bytového domu, podrobne špecifikovaných
Mandatárovi odmenu podľa ČL. IV Zmlumienok určených v Zmluve a záväzok Mandanta uhradiť
vy.

3.2. Záležitosťami súvisiacimi so správou bytového domu,
Mandanta, sú:
a) vedenie účtovníctva bytového domu
b) vypracovanie mesačných zálohových predpisov

ktoré sa Mandatár zaväzuje vykonávať v mene
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domu, hospodárenia V bytovom dome
ne informácie, týkajúce sa technického stavu bytového
domu.
a potrieb nájomníkov, súvisiacich so správou bytového
zasielať bankovým prevodom skutočne uhradené finančf) pravidelne do 10-teho dňa v mesiaci
Mandanta IBAN : SK57 5600
né prostriedky za nájomné od nájomníkov bytov aNP na účet
0000 0044 8194 1001 , Prima banka Slovensko, a.s.
finančných—prostriedkov z FOÚ.
g) priebežne informovať Mandanta o účele použitia
svojej činnosti podľa Zmluvy iné
5.2. Mandatár je oprávnený poveriť či splnomocniť na zabezpečenie
oprávnením v zmysle príslušných
osoby ktomu odborne Spôsobilé, ktoré disponujú príslušným

právnych predpisov (ak sa takéto oprávnenie vyžaduje).

Článok vr.
Práva a povinnosti Mandanta
6.1. Mandant sa zaväzuje:
Mandatárovi včasné, pravdivé a úplné informácie
a) na základe žiadosti poskytovať
obstarávaných záležitostí) bytového domu,
o technickom a ekonomickom stave (podľa povahy
osôb;
ktoré má k dispozícii a podľa potreby zabezpečiť súčinnosť zodpovedných
iné písomnosti vzťahujúce sa k záležitostiam,
h) na požiadanie Mandatára poskytnúť doklady a
ktoré sú predmetom obstarania podľa Zmluvy,
Výrobu tepla a teplej vody k ročnému vyúčtovac) zasielať oznámenie o rozpočítaní nákladov na
niu FOÚ a služieb
záležitostí vo výške a za podmienok uvedených
d) uhradiť Mandatárovi odmenu za obstaranie
v Čl. IV Zmluvy.
6.2. Mandant oprávňuje Mandatára :
bankového účtu patriaceho k bytového domu /IBAN :
a) disponovať s finančnými prostriedkami
vkladateľa.
SK7109000000005150133215/ a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti
nájomníkov bytov a NP
b) vypracovať mesačné zálohové predpisy poskytnutých plnení pre
FOÚ a poskytnutých plnení a rozúčtovať ich nasledovne :
c) vykonať ročné vyúčtovanie
nameraná podružnými vodomermi v bytoch
- dodávku teplej a studenej vody - spotreba vody
zo Združeného vodovodu Mikušovsa upraví koeňcientom vyjadrujúcim pomer spotreby vody
vodomermi v bytoch a spoločných priestoroch.
ce a celkovej spotreby vody zistenej podružnými
rovnakým dielom na byt.
Náklady vypočítané na spoločných priestoroch sa prerozdelia
meradla V byte, alebo v prípade neuAk nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy
obdobie alebo jeho časť podľa odmožnenia odpočtu, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné
tak iným Vhodným zmluvnými
beru vody V porovnateľnom období minulého roku. Ak to nie je možné,
stranami dohodnutým spôsobom.
teplej vody: - podľa zaslaného Oznámenia
- dodávku tepla na vykurovanie a prípravu
od mandanta. Cenu za prípravu tepla a teplej
o rozpočítaní nákladov na výrobu tepla a teplej vody
vykurovanie sa rozúčtováúžitkovej vody schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Náklady na teplo na
tepla na ohrev TÚV sa rozúčtovajú na 100 percent podlahovej plochu bytu. Náklady na prípravu
merača TÚV.
vávajú na 20 percent rovnakým dielom a 80 percent z
el. energie na spoločných priestoroch bytové- rovnakým dielom na byt sa rozpočítava: spotreba
ho domu
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10.7. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonávať výlučne vo forme písomných očíslovaných dodat\\.

kov, odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a ich prejavy vôle sú určité, vážne a slobodné, na znak čoho pripájajú
vlastnoručné podpisy.

V Ilave dňa : 04.12.2018
„z
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...msäxá 51619, 919 01 HAVA
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Mandant

_

lčo:

439682279

ec DPH: SK2022542874

Mandatár

