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Mandátna zmluva 
uzavretá podľa ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

(ďalej aj ako len „Zmluva“) 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
1.1 Mandant:     Obec Trebatice 
           Sídlo:                      Hlavná ulica 247/107 
   Zastúpený:  Mgr. Juraj Valo  
 IČO:   00313106 
 DIČ:   2020531007 
  
 
        /ďalej len ,, Mandant “/ 

 
a 

   
1.2 Mandatár:  Visions, s.r.o.  
  Sídlo:   J. Bottu 2, 917 01 Trnava 
           Zastúpený:                   Radoslav Drobný - konateľ 
     Daniel Mikuščák - konateľ 
 IČO:   45 394 920 
 DIČ:   2022964790 
         IČ pre DPH:  SK2022964790 
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

Číslo účtu / IBAN:  2924831815/1100 
Registračný súd: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka číslo 25035/T 

       
 /ďalej len ,, Mandatár “/ 

 
      

Článok II.  
   Všeobecné ustanovenia  

  

2.1 Mandant má zámer realizovať projekt "Zvýšenie kvality ovzdušia a životného 

prostredia v obci Trebatice“, (ďalej len Projekt).  

   

2.2 Mandant je ako verejný obstarávateľ povinný  postupovať  podľa  zákona č. 25/2006  

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a za účelom zabezpečenia realizácie 

projektu definovaného v bode 2.1. tohto článku  je  povinný zabezpečiť verejné obstarávanie 

na dodávateľov, ktorých činnosti sú nevyhnutné na zabezpečenie realizácie Projektu 

definovaného v bode 2.1. tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1.    Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta na jeho účet zariadi za odplatu verejné        

obstarávanie na dodávateľa za účelom realizácie Projektu (ďalej len ,, Záväzok“).   

 

3.2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonávanie činností špecifikovaných v bode 1 tohto 

článku uhradí Mandatárovi odmenu vo výške podľa článku IV bod 4.1 tejto zmluvy.   

 

 

Článok IV 

Termín a spôsob plnenia zmluvy 

 

4.1. Mandatár sa zaväzuje vykonať verejné obstarávanie na dodávateľa v lehote do 12 

mesiacov od nadobudbutia účinnosti tejto zmluvy.  

 

4.2. Mandatár sa zaväzuje v lehote špecifikovanej v bode 4.1. tohto článku zmluvy 

odovzdať mandantovi kompletnú dokumentáciu procesu verejného obstarávania, viažucu sa 

k predmetu zmluvy. 

 

Článok V. 

                                               Odplata a platobné podmienky 

 

5.1.      Mandant sa zaväzuje za vykonanie činností špecifikovaných v článku III bod 1 tejto 

zmluvy zaplatiť mandatárovi odplatu v celkovej výške 3.000,00 Eur bez DPH. V odplate sú  

zahrnuté všetky  náklady, ktoré mandatár vynaložil na splnenie Záväzku. Odmenu sa mandant 

zaväzuje zaplatiť v 2 čiastkových úhradách, a to: 

a) vo výške 1.500,00 Eur bez DPH po vyhlásení verejného obstarávania zaslaním oznámenia 

do príslušného vestníka / vestníkov, 

b) vo výške 1.500,00 Eur bez DPH po odovzdaní dokumentácie podľa bodu 4.2 tejto zmluvy 

a jej schválení príslušným poskytovateľom financovania Projektu. 
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5.2.     Odplata v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy bude mandatárovi uhradená  na základe   

faktúr, ktoré  mandatár vystaví najskôr v deň splnenia záväzku ako je uvedené vyššie. 

 

5.3.    Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia mandantovi. Podmienkou úhrady 

bude skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu a bude mať všetky 

formálne a obsahové náležitosti v zmysle tejto zmluvy vrátane príloh. Ak faktúra alebo jej 

prílohy bude mať formálne alebo obsahové nedostatky, má mandant právo vrátiť faktúru 

mandatárovi na prepracovanie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo 

dňa doručenia opravenej faktúry mandantovi. K fakturovanej sume pripočíta mandatár 

príslušnú DPH podľa aktuálnej legislatívnej úpravy. 

 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Mandatár je povinný postupovať pri plnení Záväzku s náležitou odbornou 

starostlivosťou. 

6.2.    Mandatár je povinný vykonávať Záväzok podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho 

záujmami, pokiaľ sú mu známe. 

6.3.   Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta. 

6.4.   Mandatár je oprávnený odchýliť sa od pokynov Mandanta, ak je to v záujme Mandanta 

a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Zodpovedá však za škodu, ktorú tým spôsobí. 

6.5.  Mandatár nie je oprávnený použiť na splnenie Záväzku iné osoby. 

6.6.  Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na 

splnenie Záväzku, v prípade ak mu potrebu týchto vecí a informácií mandatár oznámi. 

6.7.  Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi pri zariaďovaní činností 

špecifikovaných v článku III bod 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa ju nahradiť mandantovi v plnej 

výške.  

6.8. V prípade, ak v dôsledku pochybenia mandatára bude mandantovi uložená pokuta, 

mandant je povinný ju v plnej výške uhradiť na účet mandanta na základe jeho výzvy.   

6.9. Mandatár sa zaväzuje odovzdať mandantovi spisovú dokumentáciu súvisiacu s verejným 

obstarávaním služieb  špecifikovaných v článku II bod 2 tejto zmluvy najneskôr do 1 týždňa 



 

  4 

od vykonania posledného z verejných obstarávaní, ktorých zabezpečenie je predmetom tejto 

zmluvy.  

 

Článok VII. 
Plná moc 

 

7.1.  Mandant udeľuje mandatárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 

568 Obchod. zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení konal pri zabezpečovaní činností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval vo všetkých právnych 

úkonoch s tým spojených okrem podpisu zmluvy s úspešnými uchádzačmi.  

 

7.2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a 

konať v mene a na účet mandanta. 

 

 

Článok VIII. 
Zánik Zmluvy 

 

8.1. Zmluva môže zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) splnením Záväzku, 

c) písomnou výpoveďou Mandatára s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Mandantovi, ak z výpovede 

nevyplýva niečo iné. 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 
9.1.      Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Ak z právnych vzťahov založených 

touto zmluvou vznikne spor, zmluvné strany sa dohodli, že sa sporné nároky budú snažiť 

urovnať dohodou. V prípade, že sa im nepodarí dohodu dosiahnuť, budú spor riešiť súdnou 

cestou, pričom spor sa bude spravovať slovenským právnym poriadkom a súdom príslušným 

na rozhodnutie sporu bude slovenský súd.  
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9.2.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a to len za 

podmienky, že tieto nebudú v rozpore s platnými právnymi predpismi najmä so zákonom o 

verejnom obstarávaní. 

 
9.3.     Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu. 

 

9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

9.5. Názvy článkov uvedené v tejto zmluve majú len informatívny charakter, slúžia len pre 

lepšiu prehľadnosť a orientáciu, nijako neovplyvňujú výklad textu v nich uvedeného, ani za 

definície, alebo za vysvetlivky jednotlivých zmluvných ustanovení. 

 
9.6. Tam, kde sa v tejto zmluve uvádzajú výrazy v niektorom rode (mužskom, ženskom 

alebo strednom), má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu a význam príslušného 

ustanovenia aj príslušný výraz v inom rode (mužskom, ženskom alebo strednom). Tam, kde 

sa v tejto zmluve uvádzajú výrazy v jednotnom/množnom čísle, má sa tým na mysli 

s prihliadnutím na povahu a význam príslušného ustanovenia aj príslušný výraz 

v množnom/jednotnom čísle. 

 
9.7.      Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, prechádzajú v celom 

rozsahu na ich právnych nástupcov.  

 
9.8. Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť 

ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane 

neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou 

povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy 

 
9.9.      Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv 

na ostatné ustanovenia zmluvy. Neplatné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré 

bude zodpovedať účelu tejto zmluvy.     

 

9.10. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho 
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súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode ( 

postúpení ) zmluvných strán neplatná. 

 

9.11.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva  bola uzavretá vážne, zrozumiteľne a určite, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej 

obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

9.12. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle §47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

 

 
9.13.   Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti  s touto  

zmluvou sa  rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie 

kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa 

považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť 

prevziať, alebo v ktorý márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky 

na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej 

poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že 

„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.  

 

9.14.  Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 

oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. 

V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene 

adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu v takomto prípade je pre 

doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním 

písomností. 

 

9.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne a riadne prečítali, jej text im je 

zrozumiteľný, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy porozumeli. Zmluvu uzatvárajú 

na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, pod nátlakom, či za 

inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu byť touto zmluvou viazané, vedomé 

si práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, ju vlastnoručnými podpismi podpisujú. 
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V ..................., dňa  ................                  V Trnave, dňa ..................... 

 

Za mandanta:    Za mandatára: 

       

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

   Meno a priezvisko    Radoslav Drobný  Daniel Mikuščák   

funkcia                konateľ            konateľ 


