
M A N D Á T N A    Z M L U V A  č. 07/2010  
uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka 

medzi 
 
M a n d a t á r:   
                           Eurobau-JM spol. s.r.o. 

065 43Orlov 141  
Zástupca oprávnený jednať vo veciach  
a) zmluvných:             Jozef Mišenko 
b) technických:             Jozef Mišenko 
Bankové spojenie:          
číslo účtu:                        
IČO:   36508225 
DIČ:                               
IČ DPH:   
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 16491/P 
Číslo tel.fax:             052/4921383  
Email:                          eurobau@azet.sk 
 
na strane jednej 
a 
 

M a n d a n t: : OBEC ŠARIŠSKÉ JASTRABIE 
Šarišské Jastrabie 258 
065 48 Šarišské Jastrabie   

 
 V zastúpení: Starosta obce - PeadDr. Ľubomír Rešetár   
      

Bankové spojenie:      
číslo účtu:     
IČO : 00330213      
DIČ :      

            Telefón , fax : 0524286461  
  

 
 

uzatvorili  
v zmysle ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka túto 

zmluvu 
 

Čl. I 
Predmet plnenia 

 
1. Mandatár sa zaväzuje poskytovať mandantovi komplexný poradensko-konzultačný 

servis spočívajúci pri realizácii projektov a rozvojových programov, vrátane 
získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov   

          Mandatár sa za týmto účelom zaväzuje poskytovať mandantovi nasledovnú 
poradensko-konzultačnú pomoc: : „ZLEPŠENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE“   - Implementácia a riadenie projektu-  služby 

      Riadenie projektu a jeho správu- Vypracovanie žiadosti o platbu 3 ks. 
      Komunikácia s riadiacim organom  
      Monitoring projektu- Vypracovanie monitorovacích sprav 3 ks. 



 
3.Mandatár je oprávnený v rámci poskytovania poradensko-konzultačného servisu podľa 
tejto zmluvy poveriť jednotlivými úkonmi ďalšie osoby, ktoré sa u mandatára zúčastňujú 
na poskytovaní služieb alebo, ktorí na základe zmlúv vykonávajú túto zúčastňujú na 
poskytovaní služieb alebo, ktorí na základe zmlúv vykonávajú túto činnosť výlučne pre 
mandatára, k uvedenému vydáva mandant svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 

 
 

Čl. II 
ČAS PLNENIA 

1. Mandatár sa zaväzuje plniť predmet v rozsahu čl. III. tejto zmluvy počas realizácie stavby. 
Termín začatia činnosti 01.03.2010. a termín dokončenia činnosti  31.12.2011 

 Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti  dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude 
na strane mandatára, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto 
zmluve. 

 
 

Čl. III 
Odmena za poskytovanie služieb 

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. I. tejto zmluvy vo výške 

 9 585,60  € 

2 Výška odplaty je v zmysle   zákona. dohodnutou cenou 

3. K cene uvedenej v čl. II.1 bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov. 

 20%  zo základu     7 988,00,00 €  =  1 597,60 €  

Čl. IV 
 

SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. III. tejto zmluvy na základe faktúr 
mandatára  po vykonaní príslušnej činnosti nasledovne: 

Názov činnosti Jednotková cena €/ks Počet kusov  Cena  bez  DPH v € 
Žiadosť o platbu 1 800,00 3 5 400,00 
Monitorovacia sprava    866,00 3 2 598,00 

K uvedeným cenám bude účtované DPH v zmysle platných predpisov 

2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:  
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH, 
- číslo zmluvy, 
- poradové číslo faktúry, 
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu, 
- označenie diela, 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 



3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je 
oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi. 

4. Lehota splatnosti faktúr je min.100 dní od doručenia. pri predfinancovaní  alebo 14 dní pri 
refundácii 

 
 

Čl. V 
Osobitné ujednania 

 
1. Činnosť na ktorú sa mandatár zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 

mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná. 
 

2. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.  

 
3.Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné a je 

to v záujme mandanta. 
 

4. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s poskytovaním služieb a zabezpečovať dôslednú ochranu všetkých 
dôverných informácii. 

 
 

5.Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi všetky potrebné podklady, veci 
a súčinnosť v lehote určenej mandantom.  

6. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 
doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas 
musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej 
strany, ktorá ho prejavila. 

7. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

8. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v 
lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k 
zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

9. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

10.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 
zrušenia záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie 
súd. 



11 .V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 
údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 7 dní od jeho 
vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o 
spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami. 

                12.  Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca   investora 
(stavebníka, objednávateľa) a bude konať v mene a na účet mandanta. Úkony takto 
uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu. 

Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy 

                      

 

 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant 
a jedno mandatár. 

 
 

V Šarišskom Jastrabí: 04.05.2011                                      : 
 
 

  
               
Mandant:     PaedDr. Ľubomír Rešetár, v. r.                     Mandatár: Jozef Mišenko, v. r.   
                                starosta                                                            konateľ          

 
 


