
M ANDÁTNA ZMLUVA č. 6

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka m edzi:

I.

Zmluvné strany

Názov: Obec Žirany
Sídlo: Žirany č. 194, 951 74 Žirany 
Zastúpený: Ing. Jozef Zsebi, starosta 
IČO: 00308706 
DIČ: 2021102952

Názov: Obec Kolíňany
Sídlo: Nám. L. A. Aranya č. 528, 951 78 Kolíňany 
Zastúpený: Ing. Róbert BALKÓ, starosta 
IČO: 00308111 
DIČ: 2020410887

(mandant č. 1 a mandant č. 2 ďalej len „mandant“)

a

Názov: MEĽ Project s.r.o.
Sídlo: Železničiarska 3190/9, 811 04, Bratislava -  Staré Mesto 
Zastúpená: Mgr. Janka Melišová, konateľ 
IČO: 51311003 
DIČ: 2120666658

(ďalej len mandatár)

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre plnenie aktivít 
v zmysle podania „Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ vo výzve Kód 
výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24.

11.1

Príprava žiadateľa o nenávratný finančný príspevok na čerpanie finančných prostriedkov 
z verejných zdrojov.
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a/ konzultačná podpora pre poradenstvo v oblasti vecných legislatívnych predpokladov 
vedúcich ku konkrétnym možnostiam uchádzania sa o prostriedky z jednotlivých výziev 
v rámci operačných programov

b/ konzultačná podpora pre posúdenie pripravenosti Mandanta na čerpanie prostriedkov 
z vyššie uvedených zdrojov, analýza jeho oprávnenosti a kapacity spolufinancovania, návrh 
opatrení a postupov na nadobudnutie oprávnenosti a kapacity spolufinancovania, návrh 
opatrenia postupov na nadobudnutie oprávnenosti na ich čerpanie, resp. dotácií formou pred 
financovania, zálohových platieb alebo refundácie

c/ konzultačná podpora pri prieskume možností a vhodnosti financovania existujúceho 
zámeru, projektu, alebo podprojektu -  navrhnutie konkrétnej výzvy na čerpanie finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov pre Mandanta

d/ konzultačná podpora pri identifikácia možných zmien vo vzťahu k čerpaniu finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov pre Mandanta a spôsob ich riešenia pred podaním žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

e/ konzultačná podpora pre analyzovanie a optimalizácia rozpočtových možností Mandanta 
s cieľom určenia maximálnej čiastky jeho povinného spolufinancovania vytipovaných projektov

f/ konzultačná podpora pre identifikovanie pripravovaného projektového zámeru

11.2

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vyhotovenia žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku a jej príloh žiadateľovi, spracovanie žiadosti a elektronické a fyzické 
podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na čerpanie finančného 
príspevku na príslušný orgán.

11.2.1

Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a jej formulár:

a/vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na konkrétny 
projekt na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov

b/ konzultačná podpora a koordinácia Mandanta pri zabezpečení nevyhnutných povinných 
príloh ku konkrétnej žiadosti pre konkrétnu prioritnú oblasť v rámci Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku

c/ konzultačná podpora projektu tak, aby sa dosiahlo maximálne možné splnenie hodnotiacich 
kritérií

d/ koordinácia a konzultačná podpora spracovávania a získavania povinných príloh 
k žiadostiam, komunikácia s určenou osobou Mandanta

e/ zastupovanie Mandanta na ďalších rokovaniach s verejnou a štátnou správou, nevyhnutných 
k projektu v jednotlivých etapách predkladania žiadostí podľa pokynu Mandanta
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11.3

Predmetom tejto zmluvy je poradenstvo pri implementácii projektu

11.3.1

konzultačná podpora pre spracovanie nevyhnutných podkladov Mandantovi, potrebných 
k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

11.3.2

V rámci odmeny podľa článku V., bod V.4 tejto Zmluvy na vyžiadanie Mandanta, ktorý zastáva 
pozíciu investora projektov Mandatár poskytuje:

a/ poradenstvo pri navrhovaní základných funkčných vzťahov medzi Mandantom a ostatnými 
subjektmi zúčastnenými na projekte

b/dohľad a riadenie plánovaného časového harmonogramu rozhodujúcich termínov, ako napr. 
začiatok prác, dokončenie a pod.

c/vyplnenie monitorovacích správ v príslušnom ITMS komunikačnom systéme 

II.4

Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie vyhodnotenia projektu formou monitorovacích 
správ pre projekty

• spracovanie priebežných a záverečných monitorovacích správ
• poradenstvo pre spracovanie ďalších podkladov na základe požiadaviek príslušných 

fondov, z ktorých bolo poskytnuté financovanie projektov

II.5

Mandant sa zaväzuje za činnosť uvedenú v článku II. tejto zmluvy uhradiť Mandatárovi odmenu 
dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy.

III

Práva a povinnosti Mandatára

Mandatár je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme 
Mandanta, podľa platných ustanovení zákona a tejto Zmluvy.

Iil.2

Činnosť, na ktorú sa Mandatár zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov Mandanta 
a v súlade s jeho záujmami, ktoré Mandatár pozná, alebo musí poznať. Mandatár je povinný
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oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať 
vplyv na zmenu pokynov Mandanta.

111*3

Od pokynov Mandanta sa môže Mandatár odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

111.4

Mandatár nezodpovedá za vady v dokončenej a Mandantovi odovzdanej práci, ak tieto vady 
boli spôsobené použitím podkladov, informácií a vecí, odovzdaných Mandatárovi 
k spracovaniu od Mandanta.

111.5

Mandatár sa zaväzuje, že bude priebežne informovať Mandanta o všetkých skutočnostiach 
a postupoch, ktoré zistí pri zariaďovaní záležitosti.

111.6

Mandatár je oprávnený potom, čo o tejto skutočnosti písomne informuje Mandanta, 
uskutočňovať časť plnenia prostredníctvom tretích osôb (napr. inou právnickou alebo fyzickou 
osobou). Toto právo sa vťahuje na činnosti, ktoré nemôže Mandatár zabezpečiť zo svojich 
zdrojov a ak je to nevyhnutné (napr. k vypracovaniu podporných nezávislých posudkov 
a vyhodnotení).

111.7

Mandatár je povinný odovzdať Mandantovi bez zbytočného odkladu, na základe písomnej 
výzvy Mandanta veci, ktoré za neho prevzal pri začiatku a počas plnenia Zmluvy.

111.8

V prípade, ak Mandatár zistí pri zabezpečovaní vecí prekážky, ktoré znemožňujú riadne 
uskutočnenie činností a právnych úkonov dohodnutým spôsobom, oznámi to okamžite 
Mandantovi, s ktorým sa dohodne na odstránení týchto prekážok. V prípade, ak sa strany 
nedohodnú na odstránení prekážok, resp. zmene Zmluvy v lehote 7 dní, je Mandatár oprávnený 
vypovedať Zmluvu v zmysle ustanovenia § 575 Obchodného zákonníka. Mandatárovi prináleží 
v tomto prípade čiastka, doposiaľ účelne a nevyhnutne vynaložená pre potreby Mandanta.

111.9

Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré sú obsiahnuté 
v projektových, technických a realizačných podkladoch alebo o iných skutočnostiach, s ktorými 
príde pri plnení tejto Zmluvy do styku. Tieto údaje sú Mandantom považované za predmet 
obchodného tajomstva v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb.
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Mandatár má právo poskytnúť a postúpiť informácie tretej osobe, ktorá je v preukázateľne 
právnom vzťahu k Mandatárovi. Mandatár má povinnosť zaviať k mlčanlivosti tretiu osobu.

111.10

Mandatár je oprávnený túto zmluvu, jej časť, alebo akékoľvek práva a povinnosti mandatára 
v nej dohodnuté, alebo na jej základe či v súvislosti s ňou vzniknuté, postúpiť alebo previesť na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta.

IV.

Práva a povinnosti mandanta

IV.1

Mandant je povinný odovzdať včas Mandatárovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré 
sú nevyhnutne potrebné k vecnému plneniu Zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má 
zabezpečiť Mandatár v rámci svojej činnosti. Mandant je povinný riadne a včas (v písomne 
dohodnutom termíne) odovzdať Mandatárovi všetky potrebné vyžiadané podklady a listinný 
materiál potrebný k riadnemu plneniu Zmluvy.

IV.2

Mandant je povinný vytvoriť riadne podmienky pre činnosť Mandatára a poskytovať mu 
v priebehu plnenia predmetu Zmluvy ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť.

IV-3

Mandant je povinný Mandatárovi za činnosť uskutočnenú v súlade s touto Zmluvou mu vyplatiť 
odmenu, vo výške uvedenej podľa článku V. tejto Zmluvy

IV.4

Mandant je povinný Mandatárovi písomne oznámiť termín (deň) uzatvorenia zmluvy o čerpaní 
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na čerpanie finančného príspevku 
Mandantom (žiadateľom) do troch dní odkedy sa o tomto termíne dozvedel alebo mohol 
dozvedieť.

IV .5

Mandant je povinný Mandatárovi písomne oznámiť na emailovú adresu: 
meIproject.jm@gmail.com prijatie každej platby v súvislosti s čerpaním nenávratného 
finančného príspevku v rámci výzvy na čerpanie finančného príspevku na účet Mandanta do 48 
hodín od prijatia platby

IV.6

Mandant je povinný Mandatára bezodkladne informovať o obsahu každej komunikácie s 
príslušným orgánom, týkajúcej sa čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy.
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v.

V.1

Odmena, jej splatnosť a platobné podmienky

Za plnenie záležitostí uvedených v článku II. 1, bod II.2 prináleží Mandatárovi Odmena č. 1 
v celkovej výške 2.000 Eur/slovom: dvetisíc EUR / splatná dňom podpisu tejto zmluvy rozdelená 
rovnomernou časťou medzi mandantov č. 1 a 2.

V.2

Za plnenie zákaziek uvedených v článku II.3 až článku II.4 prináleží Mandatárovi Odmena č. 2 
v celkovej výške: 1 % z konečnej sumy čerpania nenávratného finančného príspevku rozdelená 
pomernou časťou medzi mandantov č. 1 a 2. na základe samostatných rozpočtov mandanta č. 
1 a 2.

V-3

Zmluvné strany dojednávajú splatnosť všetkých faktúr vystavených Mandatárom so 
splatnosťou 30 dní. Za deň úhrady faktúry je zmluvnými stranami považovaný deň, kedy 
Mandant odovzdal príkaz k úhrade peňažnému ústavu Mandanta.

VI.

Doba trvania zmluvy

VI.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy a uzatvára sa na dobu určitú 
do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy a z predloženej 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

VI.2

Tento zmluvný vzťah môže byť pred uplynutím doby uvedenej v bode VI.1 tohto článku 
ukončený:

a) obojstrannou vzájomnou dohodou a to len písomnou formou s tým, že platnosť Zmluvy 
končí dňom uvedeným v tejto dohode,

b) písomnou výpoveďou pri podstatnom a opakovanom porušení záväzkov prijatých 
touto Zmluvou, t. z. ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoje povinnosti aj 
napriek tomu, že bola k ich plneniu písomne vyzvaná a na možnosť výpovede vyslovene 
upozornená. Výpovedná doba predstavuje 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvnej strane.

VI-3
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Záväzok Mandatára uskutočňovať dohodnuté záležitosti a záväzok Mandanta uhradiť 
Mandatárovi dohodnuté odmeny zaniká ku dňu skončenia platnosti Zmluvy.

VI.4

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade predčasného ukončenia Zmluvy niektorou zo 
zmluvných strán, Mandatárovi ostávajú dovtedy prijaté platby od Mandanta na základe Zmluvy 
a Mandatár má nárok na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov spojených 
s plnením tejto Zmluvy do momentu ukončenia Zmluvy, ak náklady prevyšujú sumu dovtedy 
prijatých platieb od mandanta.

VII.

Sankcie

VII.1

Pre prípad nesplnenia úhrady faktúry v lehote splatnosti je Mandant povinný zaplatiť 
Mandatárovi poplatok z omeškania vo výške 0,25 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň 
omeškania.

VII.2

V prípade, ak Mandant neuzavrie zmluvu o čerpaní nenávratného finančného príspevku (resp. 
odmietne prijať alebo uzatvoriť akúkoľvek Zmluvu ohľadom príjmu a čerpania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ) medzi ním a príslušným poskytovateľom/spravovateľom verejných 
zdrojov je povinný uhradiť Mandatárovi odplatu vo výške 0,25% zo sumy nenávratného 
finančného príspevku na daný projekt.

VII.3

V prípade, ak Mandant uzavrie Zmluvu s treťou osobou na činnosti, ktoré upravuje táto zmluva 
vo vzťahu k Mandatárovi, je Mandant povinný uhradiť Mandatárovi odplatu vo výške 1% zo 
sumy nenávratného finančného príspevku na daný projekt, pre ktorý uzatvoril Mandant zmluvu 
s treťou osobou.

VII.4

V prípade, ak Mandant neoznámi Mandatárovi písomne termín (deň) uzatvorenia zmluvy 
o čerpaní nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na čerpanie finančného príspevku 
Mandantom (žiadateľom) do troch dní odkedy sa o tomto termíne dozvedel alebo mohol 
dozvedieť (čiže poruší povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia bodu IV.4 tejto zmluvy) je 
Mandant povinný uhradiť Mandatárovi odplatu vo výške 0,25% zo sumy nenávratného 
finančného príspevku

VIII.

Záverečné ustanovenia
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Vill.1
\

Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

VIII.2

Všetky zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou so súhlasom oboch 
zmluvných strán. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými 
oboma zmluvnými stranami.

VIII.3

Táto zmluva je platná dňom a účinná dňom jej podpísania a zverejnenia na internetovej stránke 
obce. Zmluva zaniká uskutočnením právnych úkonov a činnosťou Mandatára dohodnutých 
v tejto Zmluve.

VIII.4

Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom (1) vyhotovení.

VIII.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali vlastnou rukou.

V Obci Žirany, dňa 2 4. C. 2^4/ V Obci Kolíňany, dňa U X M &

Za mandanta č.1:

!ng. Jozef Zsebi, starosta 
Obec Žirany

i
i

Za mandanta

ing. Róbert 
Obec Kolíňany

Za mandatára :

A/lgr. Janka^vlelišová, k 
MEL Project s.r.o.

<i>eo
P R O J E C T MEI

Železničiarska 3190 K 
IČO: 51311003 D

lava
3
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