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MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE VýKONU ČINNOSTÍ
SÚVISIACICH so SPRÁVOU BYTOVÉHO DOMU,
uzatvorená podľa 39 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
(ďalej len „ Zmluva“), medzi zmluvnými stranami:
Obec Mikušovce
: Obecný úrad č.22, 018 57 Mikušovce
Sídlo
: 00317527
ICO
:2020610944
mc
: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie
: SK57 5600 0000 0044 8194 1001
IBAN /č.účtu/
: Eva Holbová — starostka obce
Zastúpený
E-mailova adresa : obecnvuradábmikusovcesk
Telefonický kontakt : 0907 393 947 — starostka obce
042/4464082 — učtáreň obce
(ďalej len ako „Mandant“ V príslušnom gramatickom tvare)

Obchodné meno
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: Nový dom, s.r.o.
Obchodné meno
Sídlo-poštová adresa: Medňanská 516/9, 019 01 Ilava
: Námestie Matice slovenskej 4260 - / výškova budova 7 .poschodie/
Sídlo kancelárie

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO
DIČ/IČ DPH

43968279
: SK2022542874
: Slovenská sporitelňa, a.s.
Bankové spojenie
: SK56 0900 0000 0003 6413 7868
IBAN /č.účtu/
: v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka č. 19753/R
Zapísaný
: Schillerová Dana, Stano Peter — konatelia spoločnosti
Zastúpený
E-mailova adresa :danaschillerůlnovv-domsk martaholoskovaábnovv-dom.sk
Telefonický kontakt : 0918 707 991 - Schillerová
0918 747 828 - Hološková
(ďalej len ako „Mandatár“ V príslušnom gramatickom tvare)
:

Článok 1.
Definícia pojmov
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zariadení domu a príslušenstva - výška do fonfond údržby a opráv spoločných časti domu,
Mikušovce V sume 0,200 € / m2 - byt
du je schválená Obecným zastupiteľstvom
zariaúdržby a opráv spoločných časti domu a spoločných
- prostriedky z fondu prevádzky,
súhlasu mandanta :
dení môže mandatár použiť aj bez predchádzajúceho
s vedením účtu bytového domu v banke,
a) na úhradu bankových poplatkov spojených
vrátane poplatku za spracovanie poistnej zmluvy,
b) na úhradu poistného za bytový dom,
zariadení bytového
odstránením havarijného stavu spoločných častí a
0) na úhradu nákladov spojených s
domu ,príslušenstva a priľahlého pozemku,
domu spoločných nebytových priestorov bytového
súlade so
vyhradených technických zariadení v dome, v
d) na úhradu nákladov za revízie a prehliadky
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
nebytových
častiach a zariadeniach bytového domu, spoločných
e) opravy a opatrenia na spoločných
na živoproti bezprostredne hroziacemu nebezpečenstvu
priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku
te alebo zdraví majetku a osôb.
dome,
f) deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v
-

30 dní odo dňa
mandatár právo požadovať od nájomcu bytu do
Úhradu vyúčtovaním zisteného nedoplatku má
zistený vyúčtovamandatár povinný vrátiť nájomcovi bytu preplatok
doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote je
poplatok
vrátiť preplatok alebo nedoplatok zistený vo vyúčtovaní
ním. V prípade nedodržania povinnosti
omeškania. V prípade reklamácií predlo% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
z omeškania bude vo výške 0,05
mandatár oprávnený
uplatnené do 15 dní odo dňa doručenia, je
nájomcami
byť
môžu
ktoré
vyúčtovania,
ženého
vrátenie preplatku.
pozastaviť počas doby vybavenia reklamácií
termínu u nájomcu nedoplatok na zálohových platbách
V prípade, ak mandatár eviduje k uvedenému
rok,
časti domu a spoločných zariadení domu za aktuálny
bude
a fonde prevádzky, údržby a opráv, spoločných
čom
uvedeného rozdielu, o
z vyúčtovania započítať do záloh na pokrytie

je oprávnený preplatok

nájomcu bytu vo vyúčtovaní informovať.

Článok VII.
Dohoda o plnej moci a rozsah splnomocneniaMandatára

zákonník splnomocňuje
3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
7.1. Mandant v zmysle ust. 5 568 ods.
Mandatára v
Mandatára konať v mene Mandanta vo všetkých
le Čl. 111 ods. 3.2. Zmluvy v plnom rozsahu.
7.2. Mandatár plnú moc prijíma.

úkonoch spojených s činnosťou

zmys-

Článok vm.
Doba trvania Zmluvy
8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
formou.
8.2. Ukončenie zmluvy sa uskutoční vždy písomnou
so
od Zmluvy v rozsahu jednotlivej záležitosti súvisiacej
8.3. Mandatár je oprávnený písomne odstúpiť
do
ani
alebo z nedbalosti nedodá Mandatárovi, a to
správou bytového domu, ak Mandant úmyselne

plne—
požadované podklady a informácie za účelom
30 dní po výzve Mandatára, všetky Mandatárom
od zmluvy nemôže

Dôvodom na odstúpenie
nia predmetu zmluvy, ktoré má Mandant k dispozícii.

S r.o.
Mandatárovr požadované podklady. Tým nie je dotbyť objektívna nemožnosť Mandanta predložiť
knuté ustanovenie bodu 8.6.
V rozsahu jednotlivej záležitosti súvisiacej so
8.4. Mandant je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy
dôvodu preukázateľného úmyselného zanedbávania posprávou bytového domu, ako aj V celosti, z
Mandatára aj napriek
vinnosti Mandatára podľa tejto Zmluvy, ak zanedbávanie povinností zo strany
Mandanta pretrváva.
písomnej výhrade, resp. upozomeniu zo strany
ku dňu, kedy bude doručený prejav vôle odstúpiť
8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy zaniká Zmluva
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
8.6. Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu kedykoľvek písomne
dva kalendárne mesiace azačína plynúť prvým
Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je
strane doručená písomná Výpodňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo druhej zmluvnej
“

veď.

dohodou obidvoch zmluvných strán, za
8.7 Platnosť a účinnosť Zmluvy je možné ukončiť aj písomnou
podmienok a k dátumu uvedenému V tejto dohode.
záležitostí súvisiacich so správou bytového domu
8.8. Všetky písomnosti a veci spojené s obstaraním
Mandatár povinný vrátiť Mandantovi najneskôr do 30
podľa Zmluvy, ktoré má Mandatár v držbe je
dní odo dňa zániku Zmluvy.
Dohoda o plnej moci udelenej podľa Čl. VII.
8.9. Dňom ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy zaniká aj
Ods. 7.1. Zmluvy.

Článok IX.
Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

zachovávať mlčanlivosť o obsahu informá9.1. Predmetom Zmluvy je aj záväzok oboch zmluvných strán
zmluvné strany považujú za dôverné, a
cií s cieľom zabezpečiť utajenie všetkých informácií, ktoré
považujú všetky skutočnosti poktoré sa o sebe navzájom dozvedia. Za dôverné sa v zmysle Zmluvy
dokumentárnej, informatívnej a inej akokoľvek
vahy obchodnej, právnej, prevádzkovej, technickej,
zmluvnej strany, alebo ak druhá
súvisiace so zmluvnou stranou, ktoré sa dostanú do dispozície druhej
a to v ústnej, písomnej, elektrostrana získa vedomosť o ich obsahu, a to aj pred podpisom Zmluvy,
kruhoch známe, s výnimkou, že sa stali
nickej alebo akejkoľvek inej podobe, ak nie sú v obchodných
druhou zmluvnou stranou (ďalej len „Dôverznámymi V dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti
dôverné informácie bez predchádzajúceho
né informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť
ani nepoužiť ich v rozpore s ich účelom pre
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretej osobe,
že budú takéto dôverné informácie chrániť aspoň V
svoje potreby. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú,
rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlitakom rozsahu ako Vlastné dôverné informácie a zaväzujú sa V
riadiacich pracovníkov, prostredníctvom
vosťou všetky svoje organizačné zložky, zamestnancov a
povinnosti týchto osôb zodpovedajú
ktorých plnenie Zmluvy uskutočňujú, pričom za porušenie
skončení zmluvného vzťa3
zmluvné strany V plnom rozsahu. Táto povinnosť pretrváva ešte roky po
strán.
hu zo Zmluvy a prechádza aj na právnych nástupcov zmluvných
Zmluvy vo vzťahu k spracúvaniu
9.2. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že Mandatár je podľa
čl. 4 bodu 8. Nariadenia EurópV
osobných údajov dlžníkov Mandanta sprostredkovateľom zmysle
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
skeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
čl. 4 bodu 7 GDPR. Mandatár sa zaväzuje
len „GDPR") a Mandant je prevádzkovateľom V zmysle

spracúvať údaje V súlade s podmienkami GDPR; z tohto dôvodu vyhlasuje a zaväzuje sa spracúvať
osobné údaje vlastníkov (ďalej len „Údaje„) výlučne v rozsahu zodpovedajúcom účelu Zmluvy.
6.1
Osobné údaje sú uvedené v dokumentácii odovzdanej Mandantom Mandatárovi podľa bodu 2.2. a
rodné číslo, údaje
písm. b) Zmluvy a zahrňujú meno, priezvisko, dátum narodenia, (prípadne
voči Mandantovi, údaje
o bydlisku, zamestnávateľa, kontaktné údaje, údaje o výške záväzkov
V prípade, že
—
o porušení povinností zo zmluvného vzťahu s Mandantom) podľa predmetu Zmluvy.
sa Mandatár dozvie vierohodným spôsobom, že údaje nezodpovedajú skutočnosti, je povinný údaje
zlikviopraviť a nesprávne údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť, tak aby boli správne úplné
dovať, pričom o tejto skutočnosti bude Mandanta bezodkladne informovať. — ak sa s takými údajmi
pracuje.
9.3. Mandatár je na základe poverenia Mandanta oprávnený spracúvať údaje nájomníkov iba na dobu
Čl. 111 ods. 3.2. Zmluvy. Mandatár
nevyhnutnú k naplneniu účelu spracúvania údajov vymedzeného V
až do
je oprávnený spracúvať osobné údaje V mene Mandanta ako prevádzkovateľa od ich prevzatia
ukončenia zmluvného vzťahu. Pokiaľ z osobitného predpisu vyplýva povinnosť uchovávať podklady
V
a dokumentáciu po určitú dobu, potom oprávnenie spracúvať osobné údaje uvedené takýchto podkladoch a dokumentácii končí až jej uplynutím. Sprostredkovateľ po ukončení poskytovania služieb
aletýkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia prevádzkovateľa Všetky osobné údaje vymaže
bo vráti prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu
nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov
dotknutej osoby je čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) GDPR.
9.4. Spracúvanie osobných údajov je Mandatár oprávnený vykonávať prostredníctvom automatizovaných,
čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov. Spracúvanie osobných údajov zahrňuje ich uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, preskupovanie, kombinovanie, využívanie pre účely plnenia povinností podľa tejto Zmluvy, zhromažďovanie,
blokovanie. Mandatár ako sprostredkovateľ je povinný pri prvom kontakte s dotknutými osobami
oznámiť, že spracúva ich osobné údaje V mene prevádzkovateľa.
9.5. Mandant ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Mandatára ako sprostredkovateľa dbal na to,
aby mandatár ako sprostredkovateľ poskytoval dostatočné záruky prijatia primeraných technických
a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila
ochrana práv dotknutej osoby. Mandatár ako sprostredkovateľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky stanovené GDPR a predovšetkým, že prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia tak,
GDPR
aby bola plnohodnotne zabezpečená ochrana ním spracúvaných osobných údajov v zmysle
amlčanlivosť ohľadne spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateľ vyhlasuje, Že vykonáva
všetky požadované opatrenia podľa článku 32 GDPR. Sprostredkovateľ po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými
opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR. Sprostredkovateľ pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné sprostredkovateľovi. Sprostredkovateľ poskytne prevádzkovateľovi Všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených V tomto článku a umožní audity, ako aj kontroly
vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril prevádzkovateľ.
9.6. Ak bude Mandatár získavať osobné údaje pri plnení tejto Zmluvy, je povinný vo vzťahu k dotknutým
osobám splniť všetky povinnosti vyplývajúce z GDPR.

S r.o.
kontext a účel ich spracúvania,
9.7. Ak typ spracúvania osobných údajov, s ohľadom na povahu, rozsah,
pred spracúvaním
môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutých osôb, Mandatár je povinný
spracovateľských operácií na
týchto osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu plánovaných
ktoré predstavujú podobochranu osobných údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií,
„
né vysoké riziko, postačí jedno posúdenie.
kategórií
osobných údajov je nevyosobitných
že
pri spracúvaní
9.8. Zmluvné strany berú na vedomie,
č. 18/2018 Z. z. o ochrane
hnutné určenie zodpovednej osoby v súlade s ust. š 44 anasl. zákona
ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo
osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údaj ov, t. j. údaje,
členstvo v odborových
etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, ňlozoňcké presvedčenie,
zdravia alebo údaje týkajúce sa
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa
iba za výslovného
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby, je možné spracúvať
predmetsúhlasu dotknutých osôb, súčasťou ktorého je aj informácia o účele a rozsahu spracúvania
ného typu údaj ov.
akékoľvek iné materiály
9.9. Mandatár sa zaväzuje uchovávať všetky údaje, podklady, dokumenty alebo
hľadiska techniky a bezpečnosti informácií a
a nosiče obsahujúce údaje na chránených miestach a z
neoprávnenej osoby
údajov zabezpečené tak, že je zaručené, že nedôjde k akémukoľvek prístupu
iné bezpečnostné štandaralebo k inému neoprávnenému zásahu (napr. trezory, používanie hesiel, a
dy).

k týmto
9.10.Zmluvné strany sa zaväzujú odovzdávať údaje tak, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu
Zmluvné strany sa zaväzujú zabezúdajom alebo k akémukoľvek zneužitiu neoprávnenou osobou.
údajov, aké je
pečiť najvyššie možné štandardy technického a organizačného zabezpečenia a prenosu
možné s ohľadom na predmet Zmluvy a postavenie zmluvných strán odôvodnene požadovať.
ktoréhokoľvek z ustanovení
9.11.Mandant je oprávnený kedykoľvek kontrolovať plnenie a dodržiavanie
týkajúcich sa dodržiavania GDPR, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

Clánok X.
Záverečné ustanovenia

obstarávaní

záleži—

10.1. Mandant si vyhradzuje právo kontrolovať činnosť Mandatára a jeho postup pri
žiadosť potostí súvisiacich so správou bytového domu podľa tejto Zmluvy a Mandatár je na jeho
činnosti podnikol.
vinný zdokladovať a vysvetliť jednotlivé činnosti a kroky, ktoré pri tejto

dostane jedno jeho vy10.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

hotovenie.
účinnosť ku dňu
Zmluva nadobúda platnosť ku dňu jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
04.12.2018.
dotknutá platAk niektoré ustanovenia Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým
ustanovení
nosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatnýeh alebo neúčinných
ustanoveZmluvy alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú Zmluvou upravené, sa použijú
nia Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
ustanovePrávne vzťahy vzniknuté zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou sa riadia príslušnými
niami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
mimosúdnej
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vzniknuté z tejto Zmluvy prioritne formou
dohody uzatvorenej cestou mediácie.
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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

maska 51610 01901 MVAi,
ičoz4sgs'sm
.
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ic DPH: SK2022542874

Mandant

Mandatár
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