
Mandátna zmluva
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Mandantom:

Obch.meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČDPH
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Zapísaný 
Zastúpený

(ďalej len „Mandant“)

Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
00316075
2021115052

OTP Banka Slovensko,a.s. 
11981473/5200

JUDr. Jaromír Kaličiak

Mandatárom:
Obch.meno
Sídlo
Zapisáný

IČO
DIČ
Bankové spojenie 
Číslo účtu

: Mader Miroslav
: Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica 
: Obvodný úrad Banská Bystrica 
Číslo živnostenského registra: 620-33186 
46452397 
107585976
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank 
520700-4203084636/8360

(ďalej len „Mandatár“)

Článok I 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Mandatára zabezpečiť 
riadenie obchodných záležitostí uvedených v tejto Zmluve pre Mandanta a záväzok Mandanta 
zaplatiť Mandatárovi za túto činnosť odmenu.

1.2 Touto zmluvou sa mandatár sa zaväzuje pre Mandanta vypracovať a podať projektovú žiadosť 
s prílohami v rámci výziev vyhlásených Európskou Komisiou za účelom získania 
finančných prostriedkov pre potreby mandanta, konkrétne v rámci Akcie 1: Aktívni 
občania pre Európu, Opatrenia 1: Družobné partnerstvá miest a Opatrenia 1.1: Stretnutie 
občanov v rámci družobných partnerstiev miest.

1.3 Projektová žiadosť špecifikovaná v bode 1.2 tejto zmluvy musí spĺňať všetky formálne 
náležitosti a byť vypracovaná v rozsahu potrebnom na posúdenie o získanie a udelenie



finančných prostriedkov. Projektová žiadosť musí byť včas a správne zaregistrovaná cez 
elektronický systém a zaslané všetky povinné a podporné prílohy k projektu v termíne 
v zmysle konkrétnej výzvy. Vypracovanú projektovú žiadosť mandatár odovzdá 
mandantovi na základe protokolu o odovzdaní projektovej žiadosti podpísaného 
obidvoma zmluvnými stranami v termíne do 15.02.2013.

1.4 Zmluvné strany súhlasia s tým, že ďalšie činnosti, ktoré nie sú vymedzené v bode 1.2 
tejto zmluvy, je mandant oprávnený od mandatára požadovať len na základe písomnej 
požiadavky, ktorá podlieha písomnému odsúhlaseniu mandatára.

Článok II 
Práva a povinnosti mandatára

2.1 Mandatár sa zaväzuje vykonať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri 
plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami mandanta a 
podľa jeho pokynov. Od týchto pokynov sa mandatár môže odchýliť, len ak je to 
naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

2.2 Mandatár je povinný oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, ktoré majú vplyv na 
plnenie predmetu zmluvy.

2.3 Mandatár je povinný odovzdať mandantovi materiály (uzatvorené zmluvy a iné 
písomnosti), ktoré za neho prevzal pri vybavovaní obchodných záležitostí.

2.4 Mandatár môže zabezpečiť obchodné záležitosti aj prostredníctvom tretej osoby.
2.5 Mandatár si vyhradzuje právo nevykonať úkon, vykonaním ktorého bol mandantom 

poverený, pokiaľ je tento úkon v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok III.
Práva a povinnosti mandanta

3.1 Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mándatárovi pri výkone jeho činností tak, aby 
mandatár mohol riadne a včas splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy, je 
povinný poskytovať mu včas potrebné podklady a informácie potrebné pre riadne a 
včasné plnenie predmetu zmluvy.

3.2 Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky podklady, dokumentáciu a iný 
materiál, ktorý bude potrebný prie úspešné realizovanie predmetu Zmluvy. Mandant je 
povinný poskytovať mandatárovi včasné, pravdivé a úplné informácie potrebné na 
zariadenie záležitosti uvedenej v čl. I tejto zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie a pokyny si budú odovzdávať písomnou 
formou, pričom za túto formu sa považuje aj faxová a emailová správa.

3.4 Mandant je povinný prevziať konkrétnu projektovú žiadosť vypracovanú mandatárom 
v súlade s bodom 1.3 tejto zmluvy na základe výzvy mandatára a to do 7 dní od výzvy na 
prevzatie projektovej žiadosti. V prípade, že mandant projektovú žiadosť v lehote 
uvedenej v tomto bode neprevezme, považuje sa projektová žiadosť za odovzdanú.

3.5 Mandant sa zaväzuje bezodkladne oznámiť písomne mandatárovi každú zmenu 
skutočností alebo údajov týkajúcich sa mandanta.

3.6 Mandant sa zaväzuje úzko spolupracovať s mandatárom pri jednaniach a zariaďovaní 
záležitostí špecifikovanej v čl. I tejto zmluvy.

3.7 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo mandatára odstúpiť od zmluvy.

3.8 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude v plnej miere zachovávať



dôverná povaha všetkých informácií tvoriacich obsah tejto zmluvy. Predmetné informácie 
budú považované za predmet obchodného tajomstva.

3.9 Mandant je povinný využívať činnosti vykonané mandatárom len za účelom schválenia 
finančných prostriedkov zgrantu a nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti 
mandatára tretím osobám.

Článok IV 
Odplata mandatára

4.1 Za zariadenie záležitosti špecifikovanej v článku I tejto zmluvy sa mandant zaväzuje 
zaplatiť mandatárovi odmenu špecifikovanú v bode 4.1.1 a v bode 4.1.2 tejto zmluvy.

4.1.1 Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu vo výške 500 EUR (slovom päťsto 
eur) za výkon práce súvisiacej so zariadením činností uvedených v čl. I tejto zmluvy. 
Nárok na základnú odmenu vznikne mandatárovi za vykonanú činnosť. Podkladom pre 
zaplatenie odmeny podľa tohto bodu je riadne vystavená faktúra doručená mandantovi, 
ktorá bude obsahovať náležitosti faktúry v zmysle príslušných právnych predpisov. 
Mandatár je oprávnený dohodnutú odmenu fakturovať mandantovi po podaní 
projektového návrhu (žiadosti o finančný príspevok) so splatnosťou 10 dní od 
vystavenia faktúry.

4.1.2 Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi okrem základnej odmeny uvedenej v bode 
2.1.2 tejto zmluvy aj dodatočnú odmenu po schválení a uhradení finančného príspevku 
z grantu, pričom výška dodatočnej odmeny je dohodnutá v sume 500 EUR (slovom 
päťsto eur). Mandant je povinný informovať mandatára o prijatí dotácie na jeho 
účet do 7 dní od prijatia dotácie.

Dodatočná odmena je splatná do 14 dní od prijatia nenávratného finančného príspevku 
mandantom od poskytovateľa nenávratnej finančnej pomoci. Podkladom pre zaplatenie 
dodatočnej odmeny je táto zmluva. Mandatár vystaví mandantovi faktúru na dodatočnú 
odmenu vo výške podľa tohto bodu, avšak splatnosť dodatočnej odmeny nie je závislá 
od vystavenia faktúry, aleje stanovená v zmysle tohto bodu.

4.2 Platby v zmysle tohto článku sa mandant zaväzuje uhradiť na účet mandatára uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Platby v zmysle tohto článku sa považujú za uhradené pripísaním 
peňažných prostriedkov na účet mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy v príslušnej 
výške v zmysle tohto článku.

Článok V 
Doba trvania a zánik zmluvy

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.2 Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť:

- písomnou dohodou zmluvných strán
- výpoveďou zo strany mandanta
- výpoveďou zo strany mandatára
- odstúpením od zmluvy

z iných zákonom stanovených dôvodov.

5.3 Mandant môže zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu písomne vypovedať.
5.4 Od výpovede mandanta je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa 

výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby



sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti 
súvisiacej so zariaďovaním záležitostí. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti 
výpovede má mandatár nárok na úhradu vzniknutých nákladov vo výške celej ceny 
odmeny podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy. V prípade, že mandant vypovedá zmluvu po tom, 
ako bola mandantom vypracovaná a odovzdaná mandantovi projektová žiadosť, má tiež 
mandatár nárok na celú výšku odmeny za podmienok a vo výške uvedenej v článku IV..

5.5 Zmluvná strana je oprávnená od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť z dôvodov 
uvedených v zmluve a v zákone. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok VI 
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich vzťahy založené touto zmluvou sa podľa ust. 
§ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravujú Obchodným zákonníkom.

6.2 Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné 
robiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 pôvodných vyhotoveniach, z ktorých obdrží dve 
vyhotovenia mandatár a dve vyhotovenia mandant.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, 
ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že takáto okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto 
vyhlásenia.

6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na 
základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu, byť touto zmluvou viazaní, ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa V Banskej Bystrici, dňa.

Mandant: Mandatár:


