MANDÁTNA ZMLUVA
č. 00800210/342/2015
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :
I.

Zmluvné strany

Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
00800210
2021112324

(ďalej len mandant)
a
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu vo formáte IBAN :
(ďalej len mandatár)
II.

ALGAIL s.r.o.
Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka
Ing. Gabriel Kiš
44743025
SK2022811813
Slovenská Sporiteľňa a.s.
SK9309000000000203075977

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu určitú
obchodnú alebo administratívnu záležitosť v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a
mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti
externého manažmentu projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Ide hlavne o činnosti:
-

III.

vypracovanie ŽoP a jej príloh č.1, č.2
externý mananažment projektu

Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 7/2015 do 9/2015
IV.

Odmena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je
stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
predstavuje sumu 975,00- EUR bez DPH (1170 EUR s DPH).
Mandatár je platcom DPH.
Mandatár je povinný vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne správnu faktúru.
Mandant je povinný faktúru uhradiť najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia, bankovým prevodom
na účet mandatára, uvedeného v záhlaví zmluvy. Odmena je uhradená dňom pripísania peňažných
prostriedkov na účet mandatára.
V prípade, že nebude faktúra uhradená v lehote splatnosti, má mandatár právo na uplatnenie si
úrokov z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý i načatý deň omeškania.
V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandatár je povinný :





vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu zmluvy
s odbornou starostlivosťou
všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú vplyv na
plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy
uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu

Mandant je povinný :





VI.

poskytovať potrebnú súčinnosť
poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy
dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie predmetu
zmluvy
uhradiť odmenu riadne a včas

Ostatné dojednania

Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta.
Mandatárovi vzniká nárok na odmenu bez ohľadu na to, či priniesla ním vykonávaná činnosť výsledok
alebo nie.
V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov a činností, ktoré
nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár súhlasiť, tieto činnosti po
vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta. Mandant je povinný za takéto uskutočnenie a
vykonanie činností nad rámec zmluvy zaplatiť mandatárovi, mimo dohodnutej odmeny podľa článku
IV. tejto zmluvy, odplatu navyše, vo výške vopred písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná
samostatne od zmluvne dohodnutej odmeny.

Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal na pokyn
mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody.
Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s účinnosťou ku
koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, ak z
výpovede nevyplýva neskorší čas.
Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
VII.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Veci, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú ju
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali.

V Malých Dvorníkoch dňa 19.06.2015

Za mandanta :

_________________________
Ing. Zoltán Marczell
starosta obce

Za mandatára :

__________________________
Ing. Gabriel Kiš
konateľ

