
Mandátna zmluva č.

uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Mandantom:
Sídlo:
Osoba oprávnená konať: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „mandant") 
a

Mesto Trebišov
M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
PhDr. Marek Čižmár - primátor
00 331 996
2020773590
VÚ B, Trebišov
19325622/0200
SK39 0200 0000 0000 1932 5622

Mandatárom:
Sídlo:
Osoba oprávnená kon ať:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :

Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v Živnostenskom/Obchodnom registri 
(ďalej len „mandatár")

PROEDUCA, s.r.o.
Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
Andrej Židek, konateľ 
45 596 620 
2023052757
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s., pobočka zahraničnej banky
1095417005/1111
SK45 1111 0000 0010 9541 7005
OS v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 53029/L

Mandátna zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky definovanej v ust. § 9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Mandant na uzavretie tejto zmluvy vykonal prieskum trhu.

I.
Predmet plnenia

1. Predmetom zmluvy je výkon externého riadenia pri realizácii projektu „Revitalizácia Pariča 
(RePar)". Projekt bol schválený v rámci programu SK05 „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho 
a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho dedičstva" 
spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky pod číslom CLT02003 v dohodnutom rozsahu uvedenom v bode č. 2 
tohto článku.

2. Rozsah prác:
konzultácia s osobou zodpovednou za proces verejného obstarávania pri realizácii 
verejného obstarávania počas projektu,
sledovanie povinností a informovanie obstarávateľa o povinnostiach vyplývajúcich 
z projektovej zmluvy číslo 1124/2014, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve, a z príloh, na ktoré 
sa zmluva odkazuje,
vypracovávanie priebežných správ o projekte počas celej doby realizovania projektu, 
predpokladaný počet monitorovacích správ počas realizácie projektu je 4, 
príprava žiadostí o zmenu projeku, v prípade požiadavky obstarávateľa, maximálne 1 x za 
3 mesiace,



sledovanie plnenia rozpočtu projektu a príprava žiadostí o platbu, príprava a odovzdanie 
záverečnej žiadosti o platby, 
vypracovanie záverečnej správy o projekte, 
komunikácia so správcom programu.

3. Koordinátor projektu je oprávnený :
komunikovať za prijímateľa (obec) so správcom programu,
usmerňovať a zadávať úlohy ostatným členom pracovnej skupiny ako napríklad účtovník 
projektu, manažér pre publicitu, stavebný dozor, pracovník vykonávajúci VO, 
zvolať pracovné stretnutie tímu, zadávať úlohy a kontrolovať ich, 
vypracovávať a podávať priebežné správy o projekte vrátane záverečnej správy, 
získavať informácie od ďalších realizátorov prác na projekte a od projektových manažérov 
mesta,
konzultovať proces VO,
zúčastňovať sa vybraných kontrolných dní stavby.

4. Zastupovanie mandanta v súvislosti s dohodnutým rozsahom činnosti zo strany mandatára bude 
poskytovaná na základe splnomocnenia vystaveného mandantom.

Cas a miesto plnenia

Projekt bude realizovaný počas maximálne 12-ich mesiacov. Mandatár vykoná práce v zmysle 
tejto zmluvy nasledovne :

najneskoršie ukončenie výkonu mandatára : 30.04.2016

Miesto plnenia predmetu zmluvy : Mesto Trebišov

III.
Odmena mandanta, platobné podmienky a fakturácia

1. Odmena mandanta je stanovená v zmysle víťaznej cenovej ponuky a zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov ako paušálna mesačná odmena mandanta:

Mesačná odmena bez DPH (v EUR): 1100,-- 
Sadzba DPH (v %): 20
Výška DPH (v EUR): 220,-
Mesačná odmena s DPH (v EUR): 1 320,-
Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle víťaznej cenovej ponuky a 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 15 84 0 ,- EUR (slovom: 
Pätnásťtisícosemstoštyridsať eur) vrátane DPH.

2. Mandant bude mandatárovi uhrádzať sumu 1 100,- EUR mesačne bez DPH na základe faktúry 
vyhotovenej mandatárom.

3. Termín splatnosti faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Každá platba bude zrealizovaná bankovým 
prevodom na účet mandatára.

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona a bude predložená v dvoch 
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto 
faktúra mandatárovi vrátená. Mandatár je povinný predložiť novú faktúru, vtákom  prípade sa 
bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5. Mandatár nemá, okrem odmeny, nárok na náhradu iných výdavkov.



Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je povinný pri zastupovaní mandanta 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 záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
mandanta.

3. Mandatár sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, 
Ministerstva financií SR, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí 
Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho 
kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami 
vykonať kontrolu dokladov súvisiacich splnením  tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej 
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

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

5. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, prípadne prostredníctvom svojich zamestnancov 
alebo spoločníkov. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá mandantovi za škodu, ktorú spôsobil 
nedodržaním tohto ustanovenia.

6. 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 poskytnú na jeho požiadanie príslušné odborné útvary mandanta.

7. Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandant 
povinný vystaviť včas mandatárovi písomnú plnú moc.

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

9. Náklady, ktoré v súvislosti s činnosťou mandatára mandantovi vzniknú (dohodnuté dopravné 
a režijné náklady) si znáša mandant na vlastné náklady.

10.Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi pracovný priestor v rámci budovy obecného úradu 
na vykonávanie funkcie koordinátora projektu ako manažéra projektového tímu. Mandant sa 
zaväzuje zabezpečiť pre prácu projektového tímu základné kancelárske vybavenie.

11.V prípade porušenia článku 4 bod 3 nesprístupnením úplného prístupu k účtovníctvu mandatára 
subjektom uvedeným v tomto bode je mandatár povinný uhradiť zmluvnú pokutu 100,- Eur za 
každý deň omeškania so splnením tohto záväzku. Táto pokuta nemá vplyv na možné uplatnenie 
náhrady škody vyplývajúcej z nedodržania tohto záväzku mandatárom.

12.V prípade, že sa preukáže, že mandatár sa dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa 
projektového partnera Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre 
programové obdobie 2009 -  2014 možné označiť ako kolúzne správanie alebo v prípade, ak iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil mandatár výber víťazného uchádzača, najmä v prípade, ak je 
mandant ako prijímateľ NFP povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, má mandant právo na 
uplatnenie náhrady vzniknutej škody.

V.
Platnosť zmluvy, zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty

1. Platnosť zmluvy končí, resp. táto zaniká :
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,



b) dohodou oboch zmluvných strán,
c) jednostranným odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán v prípade 

podstatného porušovania tejto zmluvy jedným z jej účastníkov
2. Ku dňu skončenia alebo zániku zmluvy zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú 

sa zaviazal a je povinný upozorniť mandanta na opatrenia, potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku 
škody, bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním 
záležitosti v prípade, že záležitosť nebude v čase zániku zmluvy ukončená.

3. Vypovedanie tejto zmluvy nemá vplyv na vznik nároku mandatára na vyplatenie pomernej časti 
odmeny podľa bodu III. tejto zmluvy.

4. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitostí a na 
veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti.

5. V prípade omeškania úhrady faktúr je mandatár oprávnený účtovať úrok z omeškania v súlade 
s Obchodným zákonníkom.

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

2. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Revitalizácia Pariča (RePar)", financované z Grantov 
EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude 
zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých mandant dostane dva exempláre a 
mandatár jeden exemplár.

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

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Trebišov.

V Trebišove, dňa: - 3 .  06. 2015 V Žiline, dňa:

Mandant: M andatár:

VI.
Záverečné ustanovenia

Mesto Trebišov PROEDUCA, s.r.o. 
Andrej Židek -  konateľPhDr. Marek Čižmár - primátor


