
Mandátna zmluva
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení.

I. Zmluvné strany
Mandant:
Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len mandant)

Mandatár:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len mandatár)

sa dohodli na uzavretí tejto Mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“):

II. Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je záväzok mandatára poskytovať mandantovi služby projektového 

manažéra -  riadenie projektu v zmysle pokynov mandanta počas implementácie projektu s 
názvom: „European NetWork for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and 
development of rural regions for a better European future, krátky názov: ENSIE Projekt, č. 
588997-CITIZ-1-2017-1-SK-CITIZ-NT podporený Programom Európa pre občanov.
a) Činnosť externého projektového manažéra zahŕňa:

-  manažovanie a organizačné zabezpečenie realizácie projektu, ktoré mandantovi 
vyplýva z Rozhodnutia o pridelení grantu č. 2017-1325/001-001 nasledovne:

-  riadenie projektového tímu vedúceho partnera (mandant) projektu

-  koordinácia aktivít a prípravy výstupov projektu

-  sledovanie plnenia a dodržiavania časového harmonogramu projektu

-  sledovanie dodržiavania správneho finančného manažmentu projektu;
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-  komunikácie s partnermi projektu

-  zhromažďovanie informácií k príprave záverečnej správy

-  riadenie publicity projektu.
b) Výkon služby projektového manažéra -  riadenie projektu bude mandatár poskytovať 

mandantovi osobne, alebo prostredníctvom rodinného príslušníka, telefonicky, 
elektronicky alebo písomne.

2. Predmetom Zmluvy je záväzok mandanta zaplatiť mandatárovi odmenu dohodnutú v čl. VI. 
Zmluvy.

III. Čas plnenia a akceptačné konanie
1. Výkon činnosti mandatára pre mandanta začína dňom podpisu mandátnej zmluvy a 

požadovaný výkon služby je v rozsahu 300 hodín.
2. Trvanie zmluvy: do 31.12.2018.

IV. Povinnosti mandatára
1. Mandatár zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním poskytnutých služieb.
2. Mandatár je povinný bezodkladne oboznamovať mandanta so všetkými novými 

skutočnosťami, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti, ktoré sú alebo môžu byť v priamom 
alebo nepriamom vzťahu k predmetu Zmluvy.

3. Mandatár sa zaväzuje, že všetky poskytnuté informácie a materiály od mandanta sa budú 
pokladať za dôverné a bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta nebudú 
použité na iné účely ako na plnenia predmetu Zmluvy pre mandanta.

4. Mandatár nezodpovedá za chyby a prípadné škody vzniknuté mandantovi prípadne 
akýmkoľvek tretím osobám spôsobené používaním výsledkov prác mandantom, ktoré 
vznikli na základe nesprávnych informácií poskytnutých mandatárovi mandantom.

5. Mandatár nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v 
dôsledku porušenia povinností mandanta. V takomto prípade nezaniká právo mandatára na 
odmenu za poskytnuté služby, ktorá sa určí pomernou časťou rozsahu poskytnutých 
služieb k celkovému plánovanému objemu služieb stanovených v tejto zmluve.

V. Povinnosti mandanta
1. Mandant je povinný počas trvania tejto Zmluvy sprístupniť mandatárovi údaje a informácie 

potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy. Mandatár je povinný včas si vyžiadať od mandanta 
potrebné údaje a podklady a mandant je povinný odovzdať ich mandatárovi v čase, ktorý si 
zmluvné strany dohodnú v rámci vzájomných konzultácií.

2. Mandant je povinný bezodkladne oboznamovať mandatára so všetkými novými 
skutočnosťami, o ktorých sa dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú alebo 
môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy.

3. Mandant sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.

VI. Cena a platobné podmienky
1. Mandant sa zaväzuje, že zaplatí mandatárovi cenu za poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy 

celkom 7500,00,- EUR.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady mandatára na realizáciu predmetu zmluvy.
3. Podkladom pre zaplatenie ceny sú faktúry - daňové doklady vystavené mandatárom a 

doručené mandantovi.



Faktúry okrem zákonom stanovených náležitostí musia obsahovať názov a kód projektu 
nasledovne: „European NetWork for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion 
and development of rural regions for a better European future, krátky názov: ENSIE 
Projekt, č. 588997-CITIZ-1-2017-1-SK-CITIZ-NT
1. splátka vo výške 2500,00 EUR po čiastočnom splnení predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto 

zmluvy, t.j. po odpracovaní 100 pracovných hodín,
2. splátka vo výške 5000,00 EUR po splnení predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy, t.j. 

po odpracovaní zvyšných 200 pracovných hodín.
4. Splatnosť faktúry je 14 dní.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých 

zverejnenie by mohlo spôsobiť poškodenie obchodných záujmov druhej zmluvnej strany.
2. Všetky zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov k Zmluve s riadnymi podpismi oboch zmluvných strán.
3. Mandatár podpisom tejto zmluvy dáva súhlas Mandantovi a následne iným subjektom na 

výkon kontroly, a overovania v súvislosti s kontrolou využívania zdrojov EÚ a prisľubuje 
aktívnu súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFR

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke mesta Fiľakovo.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží mandatár a jeden 
mandant. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V ...K ia rovce.................. . dňa 2 1 . 0 7 . 2 0 1 7 .                                    vo Fiľakove   dňa 24.7.2017

Mandatár Mandant


