
M a n d á t n a  Z m l u v a

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 
zákonník v platnom znení

(ďalejlen „Zmluva“)

medzi

Mandant: Obec Predajná

sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: 
číslo účtu:

Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná 
Ing. Tatiana Čontofalská - starostka obce
00313751
2021169986
Primá banka Slovensko, a.s.
SK41 5600 0000 0020 0071 0001

a

Mandatár: GG, s.r.o.

sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: 
číslo účtu:

Družstevná 720/4, 976 52 Čierny Balog 
Ing. Gabriel Giertl, PhD. - konateľ
50394681 
2120308619 
Fio banka, a.s.
SK92 8330 0000 0028 0102 1265

Článok I.
Predmet zmluvy

1) Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta vykonať v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako 
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program ľudské zdroje, Prioritná os 6, 
Špecifický cieľ 6.1.3: Zlepšiť prístup ľudí zMRK k sociálnej infraštruktúre, Zameranie: 
Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier, kód Výzvy: 
OPLZ-PO6-SC613-2017-2 vyhlásenej dňa 26.05.2017, nasledovné služby:
a) zabezpečenie prípravy a kompletizácie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

vrátane vyplnenia formuláru ŽoNFP, ako aj zabezpečenie jej riadneho a včasného 
podania v termíne stanovenom vo Výzve na hodnotenie Sprostredkovateľskému 
orgánu a konzultačnú činnosť v súvislosti s prípravou a kompletizáciou dokumentácie 
uvedenej ŽoNFP a jej povinných príloh,

b) informovanie Mandanta o povinných prílohách k ŽoNFP, ktoré je Mandant povinný 
zaobstarať sám a skontrolovať ich kompletnosť, pričom kompletný zoznam príloh 
Žiadosti o NFP s vyznačením zodpovedností jednotlivých zmluvných strán za ich 
zaobstaranie a skontrolovanie ich kompletnosti bude dodaný Mandantovi najneskôr 
do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

c) poskytovanie poradenstva a služieb pre Mandanta a/alebo pre ním určenú (odborne 
spôsobilú) osobu v súvislosti so zabezpečením procesu prieskumu trhu za účelom
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zistenia predpokladanej hodnoty zákazky pre potreby stanovenia rozpočtu projektu 
v zmysle podmienok stanovených v predmetnej výzve, resp. v Príručke pre žiadateľa k 
výzve zadefinovanej v čl. I., ods.l tejto Zmluvy.

Článok II.
Odmena za poskytnutie služby a platobné podmienky

1) Mandant a Mandatár sa dohodli na odmene za poskytnutie služieb podľa ods. 1 článku 
I. tejto Zmluvy za poskytovanie poradenstva, spracovanie a skompletizovanie 
predmetnej Žiadosti o NFP definovanej v čl. I Zmluvy, v rámci výzvy 0PLZ-P06-SC613- 
2017-2, vo výške 2 650,00 EUR (slovom: dvetisícšesfstopäťdesiat EUR).

2) Cena dohodnutá v ods. 1 článku II. tejto Zmluvy je konečná. Mandatár zároveň týmto 
vyhlasuje, že nie je platcom DPH.

3) Dohodnutú cenu podľa ods. 1 článku II. tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 
písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

Článok III.
Termíny a platobné podmienky

1) Mandatár sa zaväzuje odovzdať Mandantovi skompletizovanú Žiadosti o NFP podľa čl. I, 
ods. la  tejto Zmluvy najneskôr do 05.10.2017.

2) Mandant sa zaväzuje uhradiť Mandatárovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy odplatu 
podľa čl. II ods. 1 v celej zazmluvnenej sume a to nasledovne:
• 50% z dohodnutej odmeny podľa čl. II ods. 1 Zm luvy, t.j. 1 325,00 EUR (slovom: 
tisíctristodvadsaťpäť EUR) a to za podmienky, že Mandatár vopred vykoná pre Mandanta 
vybrané činnosti posúdenia oprávnenosti pripravovaného projektového zámeru 
a celkovej oprávnenosti žiadateľa v zmysle predmetnej Výzvy a to bezhotovostným 
prevodom na účet Mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na základe daňového 
dokladu (faktúry) vystaveného Mandatárom, pričom splatnosť tejťo fakťúry od jej 
vystavenia je 10 pracovných dní od dňa podpisu tejto Zmluvy;
• 50% z dohodnutej odmeny podľa čl. II ods. 1 Zmluvy, t.j. I 325,00 EUR (slovom: 
tisíctristodvadsaťpäť EUR) po odoslaní žiadosti o NFP na adresu poskytovateľa pomoci a 
to bezhotovostným prevodom na účet Mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na 
základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného Mandatárom, pričom splatnosť tejto 
faktúry od jej vystavenia je 7 pracovných dní.

3) Nezískanie nenávratného finančného príspevku pre Mandanta nie je dôvodom 
k nevyplateniu dohodnutej odmeny podľa čl. II. ods.l tejto Zmluvy, okrem prípadu 
uvedeného v čl. IV ods. 3 Zmluvy.

4) V prípade omeškania Mandanta s úhradou faktúry má Mandatár nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa 
nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do jej úplného zaplatenia.

2



M a n d á t n a  Z m l u v a

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 
zákonník v platnom znení

(ďalej len „Zmluva")

Článok IV.
Kvalita a spôsob predloženej Žiadosti o NFP

1) Predmetom tejto zmluvy je príprava Žiadosti o NFP a poskytovanie služieb stým priamo 
spojených. Žiadosť o NFP bude vypracovaná a odovzdaná v slovenskom jazyku 
a v digitálnej podobe - formát Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a v kvalite 
spĺňajúcej podmienky vyhlasovateľa výzvy.

2) Mandatár je povinný postupovať pri spracovaní Žiadosti o NFP podľa pokynov 
Riadiaceho orgánu. Ďalej v zmysle týchto pokynov dodržať všetky právne normy a 
ostatné potrebné náležitosti. Zodpovedá za procesnú stránku žiadosti. Postupuje 
odborne, konzultuje priamo s Mandantom a to telefonicky, alebo písomnou formou 
(elektronicky, e-mailom), v dobrej viere dosiahnuť cieľ - uzatvorenie kontraktačnej Zmluvy
0 poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

3) V prípade, že predmetná žiadosť o NFP bude zamietnutá vyhlasovateľom Výzvy pre 
nedostatky, za ktoré zodpovedná priamo mandatár, mandatár sa zaväzuje vrátiť 
mandantovi zaplatenú pomernú časť odmeny podľa čl. III. vo výške 1 325,00 EUR a to 
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zamietnutia žiadosti vyhlasovateľom Výzvy.

Článok V.
Ďalšie zmluvné dohody

1) Mandatár nezodpovedá za obsah dodaných podkladových materiálov, účtovných 
dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané Mandantom ako veci potrebné 
k vypracovaniu Žiadosti o NFP. V prípade, že vo vyššie uvedených dodaných podkladoch 
Mandatár zistí nezrovnalosti, ktoré by mohli podstatným spôsobom ovplyvniť 
vypracovanie Žiadosti o NFP, je o tomto povinný bez odkladu informovať Mandanta, 
a stanoviť mu dodatočnú lehotu v dĺžke trvania max. 5 kalendárnych dní na 
doplnenie/úpravu náležitých podkladov. V prípade, že po takomto upozornení Mandant 
nezabezpečí opravu dodaných materiálov a podkladov nezodpovedá Mandatár za 
prípadné chyby, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť.

2) Mandatár o všetkých náležitostiach informuje písomnou formou a doručí ich zástupcovi 
Mandantovi formou tlačovou alebo elektronickou (e-mailom).

3) Omeškanie Mandatára s plnením služieb podľa čl. I a podľa dohodnutých termínov podľa 
čl. III, ods. 1 sa považuje za porušenie povinností Mandatára vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
a Mandant má právo odstúpiť od zmluvy a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
1 300,00 EUR a to do 15 dní od zaslania výzvy mandantom.

4) Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím 
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a informácie ktoré sa 
dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 
Obchodného zákonníka.

5) Mandatár je oprávnený poveriť výkonnom činností uvedených v čl. I aj inú osobu o čom 
je povinný informovať Mandanťa písomne.
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Článok VI.
Splnenie povinnosti vykonať zazmluvnené služby

1) Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí služby podľa čl. 1 ods. la v sídle 
Mandanta, o čom bude vypracovaný preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými 
stranami.

1) Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, 
očíslovaného a podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.

2) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana 
po jednom vyhotovení.

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a 
účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mandanta.

4) Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej 
obsahu porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Predajnej, dňa 18.08.2017 V Čiernom Balogu, dňa 18.08.2017

Článok Vil.
Záverečné ustanovenia

Ing. Tatiana Contofalská Ing. Gabriel Giertl, PhD. -  konateľ
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