
Mandátna zmluva c Á ls S W  
Uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný zákonník 
___________v znení neskorších zmien a doplnkov___________

Článok 1. 
Zmluvné strany

Objednávateľ;

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných a 
technických: Ján Hančin

Obec Stanča

Hlavná 139/139,076 16 Stanča
Ján Hančin
00689734
2020758663
OTP banka, a.s.
SK5552000000000009652603

a

Zhotovíte!’; FOR PROJECT s.r.o.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená jednať: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
48103276
2120055432
Bc. Ľubomír Jurko
FIO banka a. s.
SK3783300000002700803698

Článok 2 
Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je vykonanie úkonov súvisiacich z riadením projektu: „Rekonštrukcia 
chodníka na ul. Hlavnej v obci Stanča“ -  poskytnutie služieb.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi komplexné podklady pre spracovanie 
predmetu zmluvy a dojednané spolupôsobenie počas realizácie. V prípade nesplnenia tohto 
záväzku zhotoviteľ neručí za splnenie predmetu zmluvy termíne podľa článku 3.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene resp. čiastočne s subdodávkou v 
rámci zodpovednosti zhotoviteľa.

2.4. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť riadne a včas, presne v zmysle podmienok 
stanovených v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v najvyššej kvalite 
a spokojnosti pri dodržaní technických parametrov odsúhlasených objednávateľom 
a zhotoviteľom. Vzájomné konzultovanie a príprava je podmienkou úspešnosti vykonanej 
práce.



2.5. Zhotoviteľ bude realizovať služby následného monitorovania v zmysle týchto povinností:
- zabezpečuje stále spojenie s účastníkmi projektu a koordinuje ich aktivity v procese 

riadenia projektu,
- spracúva podklady k vyhotoveniu a je zodpovedný za samotné vyhotovenie žiadostí o 

platbu a monitorovacích správ
- podáva informácie účastníkom projektu o aktuálnom stave plnenia monitorovania projektu,
- zabezpečuje evidenciu všetkých informačných aktivít realizovaných v rámci projektu,
- v prípade vyskytnutých problémov počas monitorovania projektu, konzultuje ich 

s riadiacim orgánom ako aj s objednávateľom a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok 3 
Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Žiadosť o platbu (ŽoP) č. 1: do 10 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
Monitorovacia správa (MS) č. 1: do 15 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

Článok 4 
Cena

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách, vyhláškou č. 
87/1996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-l/1996 v znení neskorších predpisov. Táto cena bez 
DPH je cenou maximálnou pre rozsah diela počas stanoveného termínu realizácie diela.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 činí:

Cena spolu bez DPH 833,34 EUR
z toho:

Žiadosť o platbu (ŽoP) č. 1 600,00 EUR
Monitorovacia správa (MS) č. 1 233,34 EUR

Zhotoviteľ je platcom DPH

Cena celkom s DPH: 1.000,00 EUR
(slovom: tisíc eur)



4.3. Zmenu ceny bude možné meniť len písomným dodatkom k základnej zmluve obojstranne 
odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

Článok 5
Platobné podmienky

5.1. Platba bude zhotoviteľovi poukázaná vEUR-ách na základe objednávateľom odsúhlaseného 
diela.

5.2. Faktúra bude vyhotovená dvojmo ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto údaje:
5.2.1. označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obeh. zákonníka,
5.2.2. číslo faktúry,
5.2.3. deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
5.2.4. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
5.2.5. označenie diela a kódu projektu,
5.2.6. číslo zmluvy a názov predmetu diela
5.2.7. fakturovanú sumu bez a s DPH,
5.2.8. pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je

oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi,

5.4. Lehota splatnosti faktúry po jej prevzatí je do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.
5.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok z nákladov diela.

Článok 6
Zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Vady predmetu plnenia je objednávateľ povinný reklamovať písomne, ihneď 
po ich zistení. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záruka na kvalitu diela v zmysle § 429 a na sl. Obchodného zákonníka bola stanovená na 24 
(dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia kompletného predmetu zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný reagovať na prípadné reklamované vady a to do 
troch dní od obdŕžania oznámenia.

Článok 7 
Zmluvné pokuty

7.1. Pri meškaní doručenia odsúhlasených dokumentov objednávateľovi z viny zhotoviteľa služby, 
si môže objednávateľ uplatniť pokutu u zhotoviteľa služby vo výške minimálne 0,05 % 
z dohodnutej ceny.



7.2. Pri meškaní úhrady faktúry z viny na strane objednávateľa si môže zhotoviteľ uplatniť pokutu 
u objednávateľa vo výške maximálne 0,05 % z  fakturovanej ceny.

7.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany objednávateľa 
bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia zmluvy, vo 
výške úmernej % rozpracovateľnosti podielom z dohodnutej ceny.

Článok 8 
Vyššia moc

8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich 
nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, živelné pohromy a pod.

8.2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia.

Článok 9
Ostatné ustanovenia

9.1. Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť 
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
dodatku k zmluve.

9.2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
a) výpoveďou s 2 -mesačnou výpovednou lehotou, alebo
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení tejto zmluvy alebo 
závažného porušenia zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa pokladá okrem zákonných ustanovení aj:
c) meškanie s ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy z viny zhotoviteľa o viac ako jeden 
mesiac.

9.4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1. Práva a povinností oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

10.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

10.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál, jedno pre zhotoviteľa 
služby a tri pre objednávateľa.

10.5. Dodatky k tejto zmluve sa môžu vyhotoviť len písomnou formou, odsúhlasenou oboma 
zmluvnými stranami.
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