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MANDÁTNA ZMLUVA 

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok I. 

zmluvné strany 

1. Mandant: Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 

IČO: 00400009 
Bankové spojenie: VUB Bratislava 
Číslo účtu: 25522112/0200 

zast: Štefanom Jurčíkom, starostom 

2. Mandatár: Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok 
Kysucká ul. 14 
903 01 Senec 

IČO: 36065781 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 26709763/7500 

zast.: Ing. Ľuba Pavlovová, riaditeľka 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta na jeho účet a za odplatu zariadi: 

1.1. Predloženie kompletnej žiadosti do Výzvy na podanie projektu v rámci OP ŽP 
Prioritná os 4 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu - „Zberný dvor 
Dunajská Lužná" 

1.2. Poskytne odborné poradenské služby súvisiace s prípravou žiadosti na získanie 
finančných prostriedkov (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré zahŕňajú najmä: 

a) Úvodná analýza splnenia požadovaných kritérií na získanie príspevku zo ŠF 
EÚ, 

b) Konzultačné služby, 
c) Doplnenie a prepracovanie kompletnej žiadosti v zmysle kritérií požadovaných 

poskytovateľom - riadiacim orgánom. 

Článok III. 
DOBA PLNENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár začne činnosti uvedené v článku II. bode 1. 
tejto zmluvy vykonávať dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Termín ukončenia 



predmetu zmluvy bude v závislosti na dostupnosti požadovaných podkladov 
a asistencii poskytnutej Mandantom, ako aj kritériách stanovených riadiacim 
orgánom, najneskôr však do termínu oznámenia výsledku o úspešnosti/neúspešnosti 
podania projektu. 

Článok IV. 
POVINNOSTI MANDATÁRA 

1. Mandatár bude používať pre plnenie povinností podľa tejto zmluvy svojich odborne 
spôsobilých pracovníkov. 

2. Mandatár sa zaväzuje vykonať riadne všetky služby podľa tejto zmluvy, pričom bude 
dbať na pokyny Mandanta v súlade s jeho záujmami, ktoré Mandatár pozná alebo 
musí poznať. 

3. Mandatár sa zaväzuje bez odkladu informovať povereného zástupcu Mandanta o 
všetkých významných skutočnostiach, ktoré by viedli k zmene doby plnenia podľa 
článku III. tejto zmluvy. 

4. Mandatár sa zaväzuje pravidelne informovať povereného zástupcu Mandanta o 
všetkých významných skutočnostiach a o postupe prác. 

5. Mandatár je povinný oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitostí a ktoré môžu mať významný vplyv na zmenu pokynov Mandanta. 

Článok V. 
POVINNOSTI MANDANTA 

1. Mandant sa zaväzuje, že riadne a včas poskytne Mandatárovi potrebnú súčinnosť pri 
plnení jeho záväzkov podľa tejto zmluvy. V tejto súvislosti sa Mandant zaväzuje, že 
bude Mandatára úplne, pravdivo a včas informovať o skutkovom stave a že bude 
Mandatára oboznamovať so všetkými zámermi a informáciami, pokiaľ by mohli mať 
vplyv na činnosti Mandatára podľa tejto zmluvy. 

Mandant sa zaväzuje, že poskytne Mandatárovi včas všetky potrebné podklady, 
doklady a informácie, ktoré sú potrebné na plnenie záväzku Mandatára podľa tejto 
zmluvy. Neplnenie povinností zo strany Mandanta, môže mať vplyv na oneskorenie 
prác vykonávaných Mandatárom. V tomto prípade však uvedené oneskorenie ide 
úplne na vrub Mandanta. 

2. Mandant sa zaväzuje, že do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanoví 
zodpovedných zamestnancov, ktorí budú oprávnení spolupracovať s Mandatárom, 
resp. ním určenými osobami a poskytovať im potrebné informácie resp. podklady. 

Článok VI. 
ODMENA MANDATÁRA 

1. Mandatárovi za splnenie činností uvedených v čl. II, Predmet zmluvy, prináleží pevná 
odmena vo výške 1.000,- Eur, ktorá bude vyplatená bez ohľadu na schválenie grantu 
Mandantovi. Pevná odmena vo výške 50 % bude fakturovaná pred zhotovením diela, 
vystavením faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Zvyšná čiastka vo výške ďalších 50 % 
bude fakturovaná po zhotovení diela, ktorým sa rozumie predloženie dokladu 
o podaní projektu a splnení záväzku podľa ods. 5 tohto článku. Splatnosť faktúry 14 
dní od dátumu doručenia faktúry mandantovi. 
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2. V prípade úspešnosti projektu, mandatárovi prináleží provízia stanovená vo výške 
3% z pridelených prostriedkov za ktorú Mandatár poskytne projektový manažment 
a konzultácie pri implementácii projektu. Sadzba je stanovená a schválená Valným 
zhromaždením Mandatára. 

3. Mandatár sa zaväzuje, že v prípade neschválenia projektu, ho prepracuje a podá 
znova v rámci ďalšej relevantnej výzvy.. Náklady s tým súvisiace znáša mandatár. 

4. Náklady súvisiace s činnosťou Mandatára sú zahrnuté v odmene podľa Článku VI. 
ods. 1. 

5. Mandatár sa zaväzuje odovzdať mandantovi 1 x kópiu vypracovaného projektu 
v papierovej a elektronickej forme a a dokument preukazujúci odovzdanie a prevzatie 
projektu zo strany riadiaceho orgánu. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

2. . Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu pred úplným splnením všetkých záväzkov 
vyplývajúcich zmluvným stranám z tejto zmluvy, je možné iba na základe súhlasu 
obidvoch zmluvných strán, vo forme písomného dodatku. 

3. Od tejto zmluvy môže Mandant kedykoľvek odstúpiť s jednomesačnou výpovednou 
lehotou, pričom výpoveďou nezanikajú záväzky Mandanta voči Mandatárovi za 
poskytnuté služby. Odstúpenie od zmluvy sa oznámi druhej strane doporučeným 
listom. 

4. Od tejto zmluvy môže Mandatár kedykoľvek odstúpiť s jednomesačnou výpovednou 
lehotou. Odstúpenie od zmluvy sa oznámi druhej strane doporučeným listom. 

5. Všetky ostatné vzťahy, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov 
platných v SR. 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po jednom exemplári. 

7. Zmluvné strany po riadnom prečítaní tejto zmluvy, túto podpisujú na dôkaz súhlasu 
s jej obsahom, na základe slobodnej a vážnej vôle, bez výhrad. 
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Článok VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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