
Mandátna zmluva č. 2022030201 
uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 
 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 
 

1. Mandant: 
 

Názov:  Obec Zvolenská Slatina 
Sídlo: SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina 
V zastúpení:  Ing. Mária Klimentoná, starostka obce  
IČO:  00320447 
DIČ.: 2021339441 
Bankové spojenie:  VÚB Banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK73 0200 0000 0000 0342 3412 
E-mail: starosta@zvolenskaslatina.sk   
 
 
(ďalej len „Mandant“) 
 
 

2. Mandatár 
 
Obchodné meno/Názov:  Rozvoj regiónov, združenie právnických osôb 
Sídlo:                                   Lhenická 33/13, 962 33 Budča 
Zapísaný:                         OÚ Zvolen, Číslo živnostenského registra 670 - 28392                                     
V zastúpení:  Ing. Ján Kačala, štatutár,  
IČO                                  50372769 
DIČ:                                 2120550113 
IČ DPH:   -         
Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa , a.s.    
Číslo účtu:                        SK13 0900 0000 0051 5064 4867 
E-mail: rozvojregionov10@gmail.com      
 
 
(ďalej len „Mandatár“) 
 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Mandatára 
zabezpečovať riadenie záležitostí uvedených v tejto Zmluve pre Mandanta 
a záväzok Mandanta zaplatiť Mandatárovi za túto činnosť odplatu. 

 
2. Týmto sa Mandatár zaväzuje pre Mandanta zabezpečiť komplexný externý 

manažment, pre aktivity v rámci schváleného projektu: Komunitné centrum 



Zvolenská Slatina, Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-
PO6-SC613-2017-2, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q914 

  
           Predmet zákazky zahŕňa: 
 
           a) riadenie projektu: 
           - zodpovednosť za celkové riadenie projektu, 
           - koordinácia celkovej realizácie projektu, 
           - poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) resp. 
            sprostredkovateľskému orgánu počas realizácie aktivít projektu, 
           - kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu, 
           - vypracovanie zmenových konaní 
 
          b) finančné riadenie: 
           - vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov, 
           - spracovanie podkladov žiadosti o platbu, 
           - spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom          
            verejného portálu ITMS, 
           - spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu 
 
          c) monitoring: 
           - monitorovanie realizácie aktivít projektu, 
           - sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ    
            projektu, 
           - spracovávanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej 
            správy, vrátane ich zadania do ITMS. 
 

 
3. S týmto cieľom Mandant  udeľuje Mandatárovi plnú moc na všetky právne 

úkony, ktoré bude Mandatár v mene a na účet Mandanta vykonávať na 
základe Čl.2, odsek 2 tejto Zmluvy. 

 
 
 
 

Čl. 3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa Mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne platné 
zákony a záväzné predpisy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východzími podkladmi Mandanta, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 

2. Mandant sa zaväzuje zabezpečiť pre Mandatára plnú súčinnosť pri získavaní 
dokumentov v jeho pôsobnosti resp. dokumentov od tretích strán, ktoré budú 
súčasťou požadovanej dokumentácie pre RO resp. SO RO. 
 
 

3. Mandatár sa zaväzuje, že bude vykonávať všetky činnosti v súlade 
s aktuálnym metodickým pokynom RO, resp. SO RO určeným pre výkon 
funkcie externého manažéra, ako aj so zmluvou o poskytnutí NFP. 

 



 
 

Čl. 4. Čas plnenia 
 

1. Mandatár sa zaväzuje, že činnosti podľa Čl. 2 tejto zmluvy začne vykonávať 
ihneď po nadobudnutí účinnosti zmluvy a činnosti ukončí najneskôr do 
31.12.2023. 

 
 
 

Čl. 5 Odplata  a platobné podmienky 
 

1. Odplata za predmet zmluvy zohľadňuje všetky náklady vzniknuté v súlade 
s plnením Čl.2 Zmluvy. 
 

 Počet hodín 
Cena za hodinu 

celkom s DPH Cena celkom s DPH 

800 9,3 7440,00 
 

 
           Cena celkom :7 440,00 .EUR   
          
           Slovom: sedemtisícštyristoštyridsať eur 
 
           Mandatár nie je platca DPH!                       
 

2. Dohodnutú cenu uhradí Mandant Mandatárovi do 30 dní po odovzdaní diela 
na základe vystavenej faktúry a jej kontrole  a odsúhlasení poskytovateľom 
NFP, a to až po ukončení kontroly predmetného verejného obstarávania 
a jeho schválenia, doručením správy z  kontroly od poskytovateľa NFP 
o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.  
Platba bude vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet  Mandatára. 

 
 

Čl. 6 Zodpovednosť za vady, záruka 
 

1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti Mandanta dohodnuté touto zmluvou 
sú zabezpečené podľa tejto zmluvy. 
 

2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od Mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Mandanta a ten na ich použití 
trval. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 7 Ostatné dojednania 
 

.  
1. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu 

vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť 
dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.  
Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú 
sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia 
potrebné na o, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za 
činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede ma mandatár nárok na 
primeranú časť odplaty.    
 

2. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.   
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok  mandatára uskutočňovať činnosť, 
na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi 
škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej 
odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných 
osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. 
Mandatár má nárok na časť odplaty primeranej výsledku dosiahnutému pri 
zariaďovaní záležitosti . 
 
 

3. Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávanými  službami  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-
001568, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Mandant si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 
sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a výsledky finančnej 
kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania  služieb alebo iných 
postupov. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci 
orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

 
 



Čl. 8 Všeobecné dojednania 

 
1. Východiskové podklady zostávajú v archíve Mandanta. 
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to 

písomne, formou dodatku k tejto zmluve. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých obdrží mandant 2 

vyhotovenia a mandatár 1 vyhotovenie. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
Mandanta a po kontrole a odsúhlasení procesu Verejného obstarávania na 
zabezpečenie Externého manažmentu – Mandatára, Riadiacim orgánom 
(resp. SORO). 

 
 
 
 
Vo Zvolenskej Slatine, dňa 2.3.2022 
 
 
 
 
 
______________________                                           ______________________ 
          za Mandatára                            za Mandanta 
                                 


