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Mandátna zmluva ö. 0112011

L Zmluvné strany
1.1 Miestna aköná skupina Stará Öierna voda

so sídlom: Hlavná 297,925 03 Horné Saliby
§tatutamy zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdruLenia
ICo-.42156l22
DlÓ:20227I0l73
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., poboöka Galanta
Císlo úöfu: 10858326 l 5200

úalej ako,,mandant"
a

1.2 Ing. üudovítKovács
so sídlom: 925 02 Dolné Saliby ö.284
tÖo: +t 216 04l
DIÖ: 1073332095
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., poboöka Galanta
Öíslo bankového úötu: tl676l45 l 5200

dalej ako,,mandatár"

uzaweli dne§ného düa v súlade s ustanovením §566 a nasl. zákona ó. 5l3ll99l Zb. Obchodn;i
zákonník v platnom znení (d'alej len ,,Obchodn} zákonník") túto mandátnu zmluvu na
zabezpeéenie öinnosti Manaúéra Miestnej akönej skupiny Stará Öierna voda (d'alej: MAS Stará
Öierna voda).

II. Predmet zmluvy
2.I Mandatár sa zavázuje pre mandanta, vjeho mene ana jeho űéet zariadit' nasledovnú

obchodnú zálehitost:Manaí,ér MAS Stará Öierna voda

Y Zabezpeöenie aktualizácie ISRU MAS Stará Cierna voda, napr. aktualizácia |fkajúce sa
presunu finanön;fch prostriedkov v rámci jednotlivlch opatrení osi 3, atd'.
Zabezpeéenie §túdií aanalyzv rámci al<tualizácie ISRÚ MAS Stará Öierna voda,
Realizácia verejnych obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platného zákona
o verejnom obstarávaní,

} Príprava area|izácia d'al§ích aktivít a projektov vrámci implementácie ISRÚ MAS Stará
öierna voda,
Vykonávanie formálnej kontroly prijat}ch ZoNFP (projektov) od koneönych prijímatel'ov -
predkladatel'ov proj ektu a regi strovanie ZoNFP (proj ekty),
Poskytovanie informácií koneön;fm prijímateliom - predkladatel'om projektu (d'alej: KP),
Zabezpeéenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie a d'al§ích administratívnych
öinností MAS Stará Öierna voda (napr. príprava Ziadostí o platbu, príprava podkladovfch
dokumentov k verejnému obstarávaniu, úötovnícfuu, príprava dokumentov na zasadnutia a
zo zasadnutí jednotliqfch orgánov MAS, príprava správy o öinnosti MAS a pod.),
Príprava a manaLov anie proj ektov.f ch vy ziev,



3.1

Y Zabezpeöenie publicity a informovania o dotknutej oblasti, stratégii a programu Leader,
Y Zabezpeöenie dal§ích informaönych avzdelávacích aktivít pre záujemcov a KP.

Mana1ér MAS Staní Öierna voda svoju öinnost' bude vykonávat v rámci realizácie projektu
s názvom ,,Integrovaná stratégia rozvoja űzemia Miestnej akönej skupiny Stará Öierna voda"
(d'alej: ISRÚ MAS Stará Öierna voda) prostredníctvom,,Programu rozvoja vidieka SR 2007 -
2013, os 4 Leadeq opatrenie 4.1 Implementácia Integrovan;ich stratégií rozvoja űzemia a
opatrenie 4.3 Chod miestnej akönej skupiny".
2.2 Mandant sazavázuje za öinnost'podl'a bodu 2.1 tohto ölánku zmluvy platit'mandatárovi

odplatu podl'a öl. IV. tejto zmluvy.

III. Polcyny mandanta a spösob plnenia závázku
Mandatár je povinny pri zariaüovaní obchodnej záleíitosti postupovat' s odbornou
starostlivost'ou. Mandatár sa zavázuje chránit'práva a oprávnené záujmy mandanta v rámci
platnych právnych predpisov a riadit' sa jeho príslu§nymi pokynmi. K tomuto úöelu bude
mandatár vyuíívat svedomito a dösledne v§etky zákonné prostriedky.
Mandaüár svoju öinnost'na základe bodu ö. 2.1 bude vykonat'vrozsahu 150 hodín
mesaöne.
Mandatár möZe poverit' tretiu osobu na vykonanie niektoqich öinností uvedenych v bode
2.1.
Mandant je oprávneny pokyny jednostranne menit'. Na poZiadanie mandatára je povinny
uöinit' tak písomnou formou.
Ak je to v záujme mandanta, poLiada mandatár mandanta o zmenu pokynov. Oznámi mu
pritom v§etky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie möZu mat' vplyv. Bez súhlasu
mandanta sa od pokynov möZe mandatár odchflit' len ak je to v záujme mandanta, pokial'
si nemöZe vyLiadat jeho vöasn;i súhlas a súöasne mandant odchylenie sanezakázal.
Mandant sa zavázuje poskytovat' mandatárovi v§etku potrebnú súöinnost', najmá
poskytovat' vöas v§etky podklady a informácie, kíoré sú potrebné na zariatovanie
záleiitosti podlia ölánku II., bod 2.1 tejto zmluvy ibaíe z ich povahy vypl;fva, Ze ich má
obstarat' mandatár.
Mandatár sa zavázuje poskytovat' mandantovi na poúiadanie správy o spösobe
zariat ov ania obchodnej záleZitosti.
Veci zverené mandatárovi v súvislosti so zariad'ovaním obchodnej záleíitosti, ako i veci
ziskané pre mandanta pri zariatovaní obchodnej záleüitosti sú vlastníctvom mandanta.
Mandatár je povinn;i ich starostlivo uchovávat'.
Bezodkladne po ukonöení öinnosti podl'a ölánku II., bod 2.1 tejto zmluvy predloZí
mandatár závereénú správu a vykoná závereéné vyúötovanie. Najneskör spolu so správou
vydá mandantovi to, öo v jeho mene pri zariatovaní obchodnej záleíitostiptevzal.

IV. Odplata, náhrady nákladov a preddavok
Mandant sa zavázuje platit'za öinnost'podl'a ölánku II., bod 2.1 tejto zmluvy mandatárovi
mesaÖne odplatu vo qi§ke 1,740100 EUR (slovom: jedentisícsedemsto§tyridsat' euro),
ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry na úöet mandatára podl'a ölánku I., bod 1.2,
najneskör do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktory odmena
prináleíí.
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4.2 Mandant sa d'alej zavázuje platit' mandatárovi cestovné náhrady súvisiace s tuzemskou
azahraniénou pracovnou cestou. Mandatár mesaöne vypoöíta cestovné náhrady tuzemskej
azabraniénej pracovnej cesty v zmysle zákona é.28312002 Z.z. o cestovnych náhradách
v znení neskor§ích predpisov a v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.
Cestovná náhrada za dany mesiac je splatná na základe vystavenej faktúry v hotovosti
alebo na úöet mandatára podl'a ölánku I., bod 1.2, najneskör do konca mesiaca
nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, zaktory odmena prináleLí.
Vprípade, ak mandant neuhradí odplatu podla bodu 4.1 a4.2 tohto ölánku zmluvy
v uvedenej lehote, je mandatár od prvého df,a ome§kania oprávneny poíadovat' od
mandanta űrok z ome§kania vo v}§ke 0,0loÁ za kaüdy deü ome§kania aí do zaplatenia
odplaty.

V. Zodpovednost'
Mandatár nezodpovedá za poru§enie závázku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri
zariat ov aní obchodnej záleLito sti.
Mandatár zodpovedá mandantovi za poru§enie jeho príkazov, ibaíe ide o prípad
odvracania hroziacej §kody, alebo ak mandant konanie dodatoöne schválil.
Mandatár zodpovedá mandantovi za po§kodenie alalebo stratu veci zverenej mu
v súvislosti so zariad'ovaním obchodnej záleíitosti, ako i veci, ktoru prevzal v mene
mandanta pri zariatovaní obchodnej záleZitosti, ibaZe ju nemohol odvrátit' pri vynaloZení
odbornej starostlivosti.
Mandatár preberá hmotnú zodpovednost za hotovosti, §eky, ceniny a iné hodnoty, ktoré sa
mu zveria na vyúötovanie.
Mandatár sa zavázule, íe urobí zo svojej strany v§etko, aby sa zabránilo strate, alebo
po§kodeniu hodnöt, ktoré sa mu zveria na vyúötovanie a Le vykoná predpísané opatrenia
na ich riadne uchovanie.
Ak sa zistia pri vy§§ie uveden;fch hodnotách, ktoré mandatár prevzal, zapoöítal alebo
prepoöítal - a to i bez jeho prítomnosti - schodky, falzifikáty, po§kodené alebo neplatné
kusy, je mandatár povinny schodok (§kodu) nahradit'v plnej qi §ke. Tejto zodpovednosti sa
mandatár zbaví úplne, prípadne öiastoöne, ak preukáZe, Ze schodok (§koda) vznikol (a)
úplne, prípadne öiastoöne bez jeho zavinenia.
Mandatár zodpovedá za skutoönú §kodu v plnej v!§ke.
Uöastníci tejto zmluvy vyhlasujú, Le v deü podpísania mandátnej zmluvy v hodnotách
zverenych na vyúötovanie nie sú závady, ktoré by bránili riadnemu plneniu pracovnych
úloh. Ak mandatár zistí, íe sű závady, ktoré mu bránia v riadnom qfkone pracovn;fch úloh
je povinn;i oznámit tobez me§kania mandantovi.
Mandatár je oboznámen;f predpismi o svojej zodpovednosti.

VI. DEka fvania zmluvy a vypovedanie zmluvy
Defi zaöatia v}konu práce mandatárom je 02.05.20l l. Mandátna zmluva sa uzatvára na
dobu uröitú a to na l7 mesiacov, tj. do 30.09.2012.
Mandant i mandatár majú právo mandátnu zmluvu kedykol'vek i bez udania dövodu

]ypovedat'. Vypoved' musí byt' uöinená písomne a doruöená druhej zmluvnej strane.
Uöinky vlpovede mandanta nastávajú jej doruöením, pokial' mandant neuröil inak.
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Vfpovedná doba je najmenej 2 mesiac azaóína plynút' düom nasledujúcim po doruöení
rnipovede.

6.3 Mandatár je oprávneny a povinny po doruöení qfpovede nepokraöovat' v plnení zmluvy.
SÚÖasne je povinny upozornit' mandanta na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie
mandantovi bezprostredne hroziacej §kody. V prípade v}povede zo strany mandatára je
mandaár povinn;f i po zániku záv'ázku vykonat' nevyhnutné opatrenia, ak ho o to mandant
písomne poZiada.

\III. Závereénéustanovenia
7.| Zmeny tejto zmluvy vyüadujű formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnymi

stranami.
7.2 Práva a povinnosti zmluvnych strán touto zmluvou v}slovne neupravené sa riadia

Obchodnlfm zákonníkom a ostatn;fmi právnym predpismi platnymi na űzemí Slovenskej
republiky. v§eobecné obchodné podmienky zmluvn;fch strán sa nepouzijú.

7.3 Zmluvné strany sa zavázujú urovnat' v§etky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predov§etk;im dohodou.

7.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudű flm
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit' nov}m, zodpovedajúcim hospodárskemu úöelu tejto
zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v öase jej podpisu.

7.5 Táto zmluva nadobúda platnost' a úöinnost' driom podpisu obomi zmluvnfmi stranami.
7.6 Táto zmluva bola vyhotovená v §tyroch exemplároch s platnost'ou originálu, priöom

mandant obdrZí 3 vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.
7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali aíe táto, tak ako bola vyhotovená,

zodpovedá ich skutoönej völi, ktorú si vzájomne váúne, zrozumiteíne a úplne slobodne
prejavili, na dökaz öoho pripájajú svoje podpisy.

V Hornych Salibách, dín02.05.2011

q*,,*ádfffifi,i#,i#;
Irrg. DudovítKovács
926 O_2"Dolné §atiby 284

töo; lt zto
DIö;

Ing. I3udovít Kovács
Podpis a peöiatka mandatáraPodpis a peöiatka mandanta


