
Mandátna zmluva ö. 02l20ll

1.1 Miestna aköná skupina Stará er.'rr"'*TJné 
strany

so síd|om: Hlavná 297 ,925 03 Horné Saliby
§tatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdruLenia
tÓo: qz 156l22
DIÖ 2022710173
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., poboöka Galanta
Öíslo úötu: 10858326 l 5200

d'alej ako ,,mandanl"
a

I.2 PRoFES s.r.o.
so sídlom: Král'ov Brod ö.376,925 41

§tatutárny orgán: Veronika Szarková
tÖo: +sg:ozg:
DIÖ 2023142275
Bankové spojenie: 4210275000 / 3l00
Öíslo bankového úötu: Volksbank Slovensko a.s., poboöka Galanta

d'alej ab ,,mandatár"

uzavreli dne§ného dria v súlade s ustanovením §566 a nasl. zákona é. 5l3lI991 Zb. Obchodny
zákonník v platnom znení (d alej len ,,Obchodny zákonník") túto mandátnu zmluvu na
zabezpeéenie öinnosti Úötovníka Miestnej akönej skupiny Stará Öierna voda.

II. Predmet zmluly
2,1 Mandatár sa zavázuje pre mandanta, vjeho mene ana jeho űéet zariadit' nasledovnú

obchodnú zá|eLitosí':
Úötovník Miestnej akönej skupiny Stará Öie.rra voda (d'alej: MAS Stará Öierna voda)

Uvedená funkcia zahrfia predov§etkYm nasledovné öinnosti:
Y Zabezpeéenie úötovnej evidencie a hospodárenie s finanónymi prostriedkami a

majetkom MAS Stará Cierna voda,
} Nesenie zodpovednosti za správnost' úötovnej evidencie,
} Príprava úötovnej evidencie do Ziadostí o platbu, projektov zdruLenia a finanön;ich

vyhodnotení projektov.
Zodpovednou osobou za vykonanie úötovníckych prác zo sírany mandatára bude Veronika

Szarková, narodená dfia l8.09.1973. Űétovník MAS Stará Öierna voda svoju öinnost'bude
vykonávat' v rámci realizácie projektu s názvom ,,Integrovaná stratégia rozvoja űzemia Miestnej
akönej skupiny Stará Öierna voda" prostredníctvom ,,Programu rozvoja vidieka SR 2007 _ 2013,
os 4 Leader, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovanych stratégií rozvojaűzemia a opatrenie 4.3
Chod miestnej akönej skupiny" (Zmluva o poskytnutí NFP ö.0800008).
2.2 Mandant sazavázuje za öinnost'podl'a bodu 2.1 tohto ólánku zmluvy platit'mandatárovi

odplatu podl'a öl. IV. tejto zmluvy.



3.1

III. Pokyny mandanta a spösob plnenia závázku
Mandatár je povinny pri zariad'ovaní obchodnej záleLitosti postupovat' s odbornou
starostlivost'ou. Mandatát sa zavázuje chránit' práva a oprávnen é 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.
Mandatár svoju öinnost'na základe bodu ö. 2.1 bude vykonat'pravidelne na základe
pokynov mandanta.
Mandatár möZe poverit' tretiu osobu na vykonanie niektorych 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 odch;flit' len ak je to v záujme mandanta, pokial'
si nemöZe vyíiadat jeho vöasny súhlas a súöasne mandant odch;f lenie sa nezakáaal.
Mandant sa zavázuje poskytovat' mandatárovi v§etku potrebnú súöinnost', najmá
poskytovat' vöas v§etky podklady a informácie, ktoré sú potrebné na zariad'ovanie
záleíitosti pod|'a ölánku II., bod 2,1 tejto zmluvy ibaZe zich povahy vyplyva, Ze ich má
obstarat' mandatár.
Mandatár sa zavázuje poskytovat' mandantovi na poZiadanie správy o spösobe
zariad' ov ania obchodn ej záleíitosti.
Veci zverené mandatárovi v súvislosti so zariad'ovaním obchodnej záleíitosti, ako iveci
získané pre mandanta pri zariad'ovaní obchodnej zále1itosti sú vlastníctvom mandanta,
Mandatár je povinny ich starostlivo uchovávat'.
Bezodkladne po ukonöení öinnosti podl'a ölánku II., bod 2.1 tejto zmluvy predloZí
mandatár závereénű správu a vykoná závercéné vyúötovanie. Najneskör spolu so správou
vydá mandantovi to, öo v jeho mene pri zariad'ovaní obchodnej záleíitosti prevzal.

IV. Odplata, náhrady nákladov a preddavok
Mandant sa zavázuje platit' za óinnost' podl'a ölánku II., bod 2.1 tejto zmluvy mandatárovi
mesaöne odplatu vo vy§ke 600,00 EUR (slovom: §est'sto euro), ktorá je splatná na základe
vystavenej faktúry na úöet mandatára podl'a ölánku I., bod 1.2, najneskör do konca mesiaca
nasledujúcom po kalendámom mesiaci, za ktory odmena prináleíí. Mandatár nie je
platcom DPH.
Mandant sa d alej zavázuje platit' mandatárovi cestovné náhrady súvisiace s tuzemskou
azahraniónou pracovnou cestou. Mandatár mesaöne vypoöíta cestovné náhrady tuzemskej
azahraniénej 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 prináleli.
Vprípade, ak mandant neuhradí odplatu podl'a bodu 4.1 a4.2 tohto ölánku zmluvy
v uvedenej lehote, je mandatár od prvého düa ome§kania oprávneny poíadovat' od
mandanta űrok z ome§kania vo vy§ke 0,010Á za kaLdy deü ome§kania a2 do zaplatenia
odplaty.

3.2

J.J

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3



V. Zodpovednost'
5.1 Mandatár nezodpovedá za poru§enie závázku osoby, sktorou uzayrel zmluvu pri

zariad' ov aní obchodnej záleLitosti.
5.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za poru§enie jeho príkazov, ibaie ide o prípad

odvracania hroziacej §kody, alebo ak mandant konanie dodatoöne schváli1.
5.3 Mandatár zodpovedá mandantovi za po§kodenie a/alebo stratu veci zverenej mu

v súvislosti so zariad'ovaním obchodnej záIeíitosti, ako i veci, ktorú prevzal v mene
mandanta pri zatiad'ovaní obchodnej záleíitosti, ibaZe ju nemohol odvrátit' pri vynaloZení
odbornej starostlivosti.

5,4 Mandatár preberá hmotnú zodpovednost' za hotovosti, §eky, ceniny a iné hodnoty, ktoré sa
mu zveria na vyúötovanie.

5.5 Mandatár sa zavázuje, Ze urobí zo svojej strany v§etko, aby sa zabránilo strate, a|ebo
po§kodeniu hodnöt, ktoré sa mu zveria na vyúötovanie a Ze vykoná predpísané opatrenia
na ich riadne uchovanie.

5.6 Ak sa zistia pri vy§§ie uvedenych hodnotách, ktoré mandatár prevzal, zapoéiíal alebo
prepoÖÍtal * a to i bez jeho prítomnosti - schodky, falzifikáty, po§kodené alebo neplatné
kusy, je mandatár povinn;i schodok (§kodu) nahradit'v p|nej vy§ke. Tejto zodpovednosti sa
mandatár zbaví űplna prípadne öiastoóne, ak preukáZe, Ze schodok (§koda) vznikol (a)
úplne, prípadne öiastoöne bezjeho zavinenia.

5.7 Mandatár zodpovedá za skutoönú §kodu v plnej vy§ke.
5.8 Uöastníci tejto zmluvy vyhlasujú, Le v defi podpísania mandátnej zmluvy v hodnotách

zverenych na vyúÖtovanie nie sű závady, ktoré by bránili riadnemu plneniu pracovn;fch
úloh. Ak mandatár zisti, Ze sú závady, ktoré mu bránia v riadnom vykone pracovnych ú|oh
j e povinny oznámit' to bez me§kania mandantovi.

5.9 Mandatár je oboznámeny predpismi o svojej zodpovednosti.

Vt. OÍZt<a trvania zmluly a lypovedanie zmluvy
DeÁ zaéatia vykonu práce mandatárom je 02,05.2011. Mandátna zmluva sa uzatvára na
dobu uröitú na 49 mesiacov a to do 3 1.05.20l5, resp. do konca trvania zmluvy o poskytnutí
NFP ö.0800008 uzatvorená medzi MAS Stará Öierna voda a Pödohospodárskou platobnou
agentúrou.
Mandant imandatár majú právo mandátnu zmluvu kedykol'vek i bez udania dövodu
yypovedat'. Vypoved' musí byt' uöinená písomne a doruöená druhej zmluvnej strane.
Uöinky vypovede mandanta nastávajú jej doruöením, pokial' mandant neuröil inak.
Vypovedná doba je najmenej 2 mesiac azaéína plynút'düom nasledujúcim po doruöení
vypovede.
Mandatár je oprávneny a povinny po doruöení vypovede nepokraöovat' v plnení zmluvy.
SÚÖasne je povinny upozornit' mandanta na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie
mandantovi bezprostredne hroziacej §kody. V prípade vypovede zo strany mandatára je
mandatár povinny i po zániku závázku vykonat' nevyhnutné opatrenia, ak ho o to mandant
písomne po1iada.

6.1

6.2

6.3



VII. Závereénéustanovenia
7.1 Zmeny tejto zmluvy vyZadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnymi

stranami.
7.2 Práva a povinnosti zmluvnych strán touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia

Obchodnym zákonníkom a ostatnymi právnym predpismi platnymi na území Slovenskej
republiky. V§eobecné obchodné podmienky zmluvn;ich strán sa nepouZijú.

7.3 Zmluvné strany sa zavázujű urovnat' v§etky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predov§etkym dohodou.

7,4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo, alebo sa stalo neplatnym, nebudú tlim
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit' novym, zodpovedajúcim hospodárskemu úöelu tejto
zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v öase jej podpisu.

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

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

zodpovedá ich skutoönej völi, ktorú si vzájomne váZne, zrozumitel'ne a úplne slobodne
prejavili, na dökaz öoho pripájajú svoje podpisy.

V Hornych Salibách, dfia 02.05.201l

Mlostna aköná skupina Stará Ölerna voda
] Local Action Group Stará Öierna voda- A 92503Hornésaliby,Hlavná2g7

Gl lÖol 42í56122, olÓl'á0227t0r73

veronika szarková
Podpis a peöiatka mandatára

ng. Pavol Dobosy
Podpis a peöiatka mandanta


