
M A N D Á T N A    Z M L U V A  č. 03/2017  
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 

M a n d a t á r:   
 

Obchodné meno:             YASMI  s.r.o. 

                                     Na rovni 60/326 

065 41 Ľubotín   

Zástupca oprávnený jednať: Miroslav Jaščur 

E-mail pre účely zmluvy:       yasmi@slnet.sk 

Bankové spojenie:         ČSOB a.s. Stará Ľubovňa  

číslo účtu:                      4019360450/7500 

IBAN:                            SK69 7500 0000 0040 1936 0450 

IČO:    47566833 

DIČ:               2023949774 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov č.: 29553/P 

 

na strane jednej ako „mandatár“ 

 

a  

 

M a n d a n t: 

  Objednávateľ:        Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

  Sídlo:                    Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:            PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia 

IČO:           37793225    

DIČ:           2021360044  

Bankové spojenie:: VÚB  a.s.  Stará Ľubovňa 

Číslo účtu:        SK66 0200 0000 0038 0603 6356 

Ttel.:          +42152428 64 61    

  e-mail:                 projektylrz@gmail.com 

   

na strane druhej ako „mandant“ 

 

uzatvorili túto zmluvu 

 

Čl. I 

PREDMET PLNENIA 

 

1. Mandatár sa za týmto účelom zaväzuje poskytovať mandantovi služby uvedené v bode 2.  

pri implementácií projektu-. Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy 

EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom“  Projektový manažér  , na 

realizáciu ktorého mandant získal finančný príspevok  v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014-2020. 

2. Špecifikácia činností, ktoré budú v rámci zmluvy poskytované zo strany   mandatára:  

 Riadenie projektu a jeho správa 

 Administrácia projektu a zmlúv 

 Organizovanie koordinačných schôdzok projektu 



 Komunikácia s národným kontrolórom 

 Monitoring projektu a plnenia ukazovateľov výsledku a dopadu ,vypracovanie   

monitorovacích správ a žiadosti o platbu podľa zmluvy o NFP 

 Kontrola plnenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

 Monitoring plnenia časového harmonogramu 

 Riadenie zmien projektu 

 Rizikový manažment 

 Činnosť subkoordinátora slovenskej časti projektu 

 Zastupovanie ĽRZ v spoločnej kancelárií projektu v Muszyne (Poľská republika) 

 Administrácia SL2014 

 Zastupovanie ĽRZ pri tendroch partnerov projektu 

 Koordinácia verejného obstarávania 

 

 3. Mandatár je oprávnený v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy poveriť jednotlivými 

úkonmi ďalšie osoby, ktoré sa u mandatára zúčastňujú na poskytovaní služieb alebo,  

ktorí na základe zmlúv vykonávajú túto činnosť pre mandatára. 

Čl. II 

      ČAS PLNENIA 

1. Mandatár sa zaväzuje plniť predmet v rozsahu čl. I . tejto zmluvy. 

2. Termín začatia činnosti začína plynúť po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, t. j. 

deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy na webovom sídle mandanta. 

3. Termín dokončenia činnosti  je deň,  v ktorom bolo mandantovi doručené schválenie 

záverečnej monitorovacej správy a lebo maximálne do 31.10.2018 podľa toho ktorá 

skutočnosť nastane skôr.  

4. 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: 17 500,00  €. Mandatár nie je platcom DPH. 

2. Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. dohodnutou cenou. 

 

 

Čl. IV 

SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

.Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. III. tejto zmluvy na základe faktúr 

mandatára, maximálne v 3 splátkach. Faktúry budú vystavené na základe pokynu 

mandanta Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:  

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ  

- 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 sumu, 

- označenie diela,-, 



- pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 

- prípadne ďalšie povinné náležitosti v zmysle platnej legislatívy. 

1. 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. 

2. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry  

 

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, ktoré sa 

dozvie v súvislosti s poskytovaním služieb a zabezpečovať dôslednú ochranu všetkých 

dôverných informácií. 

5. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi všetky potrebné podklady, veci 

a súčinnosť v lehote určenej mandantom. Mandatár nenesie zodpovednosť za prípadne 

neskoré a nekompletné   doručenie všetkých podkladov nevyhnutných ku príprave 

Monitorovacích správ a oneskorené predkladanie certifikátov výdavkov partnera tohto 

projektu, zavinené tretími stranami 

6. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že na vyzvanie v rozsahu 

nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 

údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi bezodkladne od jeho 

vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o 

spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami. 

7. Mandatár bude voči tretím stranám na základe zmluvy , vystupovať ako splnomocnený 

zástupca mandanta a bude konať v mene a na účet mandanta. Úkony takto uskutočnené 

zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.  

8. Platnosť splnomocnenia končí skončením platnosti tejto zmluvy 

9.  Mandatár sa zaväzuje všetky ním zabezpečené dokumenty a záznamy odovzdať   

mandantovi v 1 originálnom vyhotovení, vrátane zoznamu odovzdávaných dokumentov 

a podkladov. 

10. . Mandatár  je povinný sa podrobiť kontrole a auditu ,ktorí  realizujú oprávnené subjekty v súlade 

s národnými predpismi a ustanoveniami Spoločenstva 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. VI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

  1.  Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma stranami.. Zmluva vzniká prejavením 

súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný 

oprávneným zástupcom zmluvnej strany. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po 

dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle mandanta.. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti 

vysporiadať záväzky voči druhej strane, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant   

a jedno mandatár. 

 

 

 

V  Ľubotíne, .03.05..2017                  V Starej Ľubovni, 03.05.2017   

 

 

 

  Miroslav Jaščur                                                      PaedDr. Ľubomír Rešetár  

            Predseda združenia 

              signed       signed 

              ...................................................                      ........................................................                                                                                 

Mandatár                                                                   Mandant 

 

 

 


