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M a n d á t n a    z m l u v a 

uzavretá podľa § 566 a nasl .Obchodného zákonníka 

medzi 

 

 

Mandatárom:   

 

Názov:  Ján Molčan 

Sídlo:   Chalupkova 301/13, 08005 Prešov 

IČO:   14317184 

DIČ:   1020747805 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Č.ú.   2941005785/1100   

 (ďalej len „Mandatár“) 

                                  

                                                                 a   

 

Mandantom:    

 

Názov:        Obec Ondavské Matiašovce  

Sídlo:                Ondavské Matiašovce 201  

IČO:                   00332631 

DIČ:                   2020630271                            

Konajúci :          Mária Mražiková – starostka obce  

Bankové spojenie:   VÚB a. s.  

Č. ú:  1406306151/0200 

 (ďalej len „Mandant“) 

 

 

I. Preambula 

1. Mandant a Mandatár uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka túto mandátnu zmluvu na zabezpečenie procesov 

verejného obstarávania na predmet zákazky : 

a) Výkon činnosti externého manažmentu pre projekt dodania kamerového systému 

b) Dodanie kamerového systému pre obec Ondavské Matiašovce  
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v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

2. Mandatár prehlasuje a ručí Mandantovi za to, že je oprávnený vykonávať činnosť 

a plniť záväzky v zmysle tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

 

II. Definície pojmov 

1.  „Predmet zmluvy“ znamená konkrétne verejné obstarávanie, ktorého realizáciu má 

Mandatár podľa tejto zmluvy zabezpečiť. 

2. „Oprávnená osoba“ je fyzická osoba oprávnená konať v mene Mandanta a fyzická 

osoba oprávnená konať v mene Mandatára. 

3. „Zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Mandanta a Mandatára.  

4. „Zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

III. Predmet zmluvy 

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje pre mandanta vykonať proces 

verejného obstarávania postupom podľa ust. 9 ods. 9  zákona o verejnom obstarávaní 

na  predmet zákazky: „Dodanie kamerového systému pre obec Ondavské Matiašovce“ 

v rozsahu: 

 

a) Výber poskytovateľa služby externého manažmentu  (služby)   

b) Výber dodávateľa kamerového systému (služby)   

 

Mandatár v plnom rozsahu zodpovedá za priebeh procesu verejného obstarávania 

a jeho súlad so zákonnom o verejnom obstarávaní. 

 

 

IV. Odmena 

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi za činnosť špecifikovanú v čl. III. tejto 

zmluvy odmenu celkom vo výške  790,00 EUR. Mandatár nie je platcom DPH. 

2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Mandatára spojené s predmetom tejto 

zmluvy. 
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3. Faktúra bude vystavená mandatárom najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), uzatvorenej medzi 

mandantom (ako prijímateľom) a poskytovateľom NFP (Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry) na refinancovanie predmetu obstarávania (na základe výzvy z  Programu 

rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, č. výzvy : 

2015/PRV/37). V prípade, že mandantovi riadiaci orgán - Pôdohospodárska 

platobná agentúra neschváli NFP, mandatár nemá nárok na zaplatenie neuhradenej 

sumy. 

4. Faktúra bude mať náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi. V prípade, 

že faktúra nebude obsahovať príslušnými predpismi stanovené náležitosti alebo 

bude obsahovať iné nedostatky alebo chyby, Mandant je oprávnený ju pred 

uplynutím lehoty splatnosti vrátiť Mandatárovi bez zaplatenia. Nová lehota splatnosti 

začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Mandantovi. 

5. Odmena je splatná do 14 dní po doručení faktúry.  

 

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Mandatár je povinný pri zariaďovaní predmetu zmluvy konať v súlade s platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky, s potrebnou odbornou starostlivosťou. 

2. V prípade, ak Mandatár zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb, 

zodpovedá Mandantovi za ich zariadenie Mandatár osobne. 

3. Zmluvné strany  sa vzájomne zaväzujú oznámiť si všetky dôležité okolnosti o týchto 

okolnostiach dozvedeli.  

4. Mandant je povinný včas poskytnúť Mandatárovi všetky pokyny, písomnosti, 

informácie, prípadne iné podklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predmetu 

zmluvy. Mandant pritom zodpovedá Mandatárovi za obsah, správnosť a úplnosť 

poskytnutých podkladov.  

 

 

VI. Generálne plnomocenstvo 

1. Mandant týmto poveruje a splnomocňuje Mandatára, aby v mene Mandanta vykonal 

všetky činnosti potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy. 
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VII. Dôverné informácie 

1. Všetky informácie a údaje, či už v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe, ktoré 

sa týkajú tejto zmluvy, jej Zmluvných strán, vrátane kópii akejkoľvek dokumentácie 

súvisiacej s touto zmluvou, ktoré boli sprístupnené Zmluvným stranám alebo ich 

zástupcom, či už pred uzatvorením alebo po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj ostatné 

údaje označené ako „dôverné“ sa považujú za dôverné informácie s výnimkou 

informácií alebo údajov, ktoré : 

1.1.  sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia 

zmluvy 

1.2. sa niektorej Zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja, ktorým nie je druhá Zmluvná 

strana, čo bude preukázateľné na základe písomných záznamov, alebo iného 

primeraného dôkazu 

1.3. mala Zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej Zmluvnej 

strany a neviazali sa na ne žiadne obmedzenia ohľadom ich použitia, alebo 

zverejnenia. 

2. Dôverné informácie sa budú uchovávať v tajnosti a nebudú sa poskytovať tretím 

stranám, reprodukovať alebo iným spôsobom zverejňovať, s výnimkou: 

2.1 prípadu, keď získa predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, alebo 

2.2 prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na 

splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

3. Každá Zmluvná strana bude zabezpečovať, aby akákoľvek osoba, ktorej dôverné 

informácie  oprávnene sprístupní, dodržala svoj záväzok mlčanlivosti v zmysle 

podmienok tohto článku. 

 

 

VIII. Trvanie zmluvy a odstúpenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia predmetu zmluvy, čo je 

podpisom zmluvu medzi úspešným uchádzačom a mandantom. 

2. Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek a v celom rozsahu. Zmluvu si dohodli 

vypovedať výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne 

plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Vypovedaním zmluvy 

nie je do dňa jej skončenia dotknutá  pomerná časť odmeny podľa čl. IV, ktorá sa 

považuje za oprávnené vynaložené výdavky Mandatára. 
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IX. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva a všetky právne vzťahy Zmluvou neupravené sa budú spravovať právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa 

zmluvné vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami riadia ustanoveniami zákona č. 

513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou Zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov k Zmluve. 

3. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, 

alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá 

platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých mandant  po jej podpísaní obdrží 

po dvoch vyhotoveniach. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť po zverejnení na web stránke mandanta. 

 

 

6. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu 

zmluvy, pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné 

predchádzajúce ústne i písomné dohovory zmluvných strán ohľadne otázok 

dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy. 

7. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

Za Mandanta:            Za Mandatára: 

Mária Mražiková – starostka obce                                      Ján Molčan 

Dátum: 09.07.2015                                                          Dátum: 09.07.2015 


