Mandátna zmluva č. 20210602

na zabezpečenie externého manažmentu projektu: ,.Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia
infraštruktúry v obci Smolnfcka Huta"
uzatvoren:i podľa §566 llŽ 576 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného Zlikonníkn) v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

Názov - Mandant: Obec SmolníckaObec Smolnícka Huta
Smolnícka Huta č. l, 055 65 Smolnícka Huta
Sídlo:
Štatutárny zástupca: Marián Pohly starosta obce
IČO:
00329 584
DIČ:
2021259449
Bankové spojenie: V Ú B Banka, a.s.
Číslo účtu, IBAN:
SK28 0200 0000 0000 2672 4592
Tel.:
+421 53/ 488 7704, 0905 257 732
e-mail:
starosta@smolnickahuta.sk,
(ďalej len Mandant),
a
Názov - Mandatár: RNDr.Žaneta Baštová
Družstevná 1184/2 078 01 Sečovce
Sídlo:
ObU Trebišov, č. ObU-TV-OZP-2013/05 747-2
Zapísaný:
Štatutárny zástupca: RNDr. Žaneta Baštová, MBA
47 042 109
IČO:
1073 454 657
DIČ:
V
Ú B Banka, a.s.
Bankové spojenie:
Číslo účtu, IBAN: SKOS 0200 0000 0019 2690 5051
+421907417 150
Tel.:
bastovn l@gmail.com.
e-mail:
(ďalej len Mandatár)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Mandátnej zmluvy (ďalej Zmluvy) uzavretej podľa úst.
§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník).
V prípade, ak sa v Zmluve vyskytuje pojem „externý manažmenť rozumie sa ním Mandant
v postavení externého manažmentu pre nepriame výdavky: ,,Zlepšenie dostupnosti služieb
prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Smolnícka Huta"(ďalcj len Projekt").
Čl. II. Predmet zmluvy
2.1.Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre
Mandanta zabezpečí od účinnosti zmluvy do 31.05.2022, resp. do ukončenia procesu realizáciu
externého manažmentu na zákazku Projektu pod názvom: ,,Zlepšenie dostupnosti služieb
prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Smolnícka Huta" (ďalej
Záväzok). Mandatár bol vybratý na základe prieskumu trhu zo dňa: 27.05.2021
2.2.Predmetom zákazky externého manažmentu je Projektový a finančný manažér - externé
riadenie na základe Zmluvy s Mandatárom vybraným v procese verejného obstarávania.
Externý manažment bude zastávať funkciu projektového a finančného manažéra, bude
zodpovedať za administratívne a finančné úkony súvisiace s implementáciou 'projektu, zároveň
bude zodpovedať za propagáciu Projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom pre
infonnovanie a komunikáciu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi MV S R a Obcou Smolnícka Huta ZM_SEP-IMRK2-2021-003738 (Ďalej Zmluvy
o poskytnutí NFP),

Pracovná náplň v rámci projektového riadenia bude spočívať v plnení týchto úloh:
• koordinácia aktivít Projektu (Zmluva o poskytnutí NFP),
• zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí
NFP,
• zodpovenosť za správny priebeh časovej a vecnej realizácie Projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci (Zmluva o poskytnutí NFP),
• predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch (Zmluva o poskytnutí NFP),
• vypracovanie a predkladanie Žiadostí o zmenu v Projekte,
• príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci,
• komunikácia prostredníctvom ITMS (informačný monitorovací systém 2014+),
• plnenie stanovených cieľov, aktivít a výsledkov Projektu (Zmluva o poskytnutí NFP),
• plnenie stanoveného harmonogramu (Zmluva o poskytnutí NFP),
• zodpovednosť za celkovú udržateľnosť Projektu a pod.,
• zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie a
publicitu v podmienkach Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014--2020,
• zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v záverečnej fáze cyklu
implementácie Projektu (záverečná Žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia správa).
Pracovná náplň v rámci finančného riadenia bude spočívať v zodpovednosti za plnenie
finančného plánu Projektu, finančnú udržateľnosť Projektu, správnosť a včasnosť
vypracovania a predloženia žiadosti o platbu vrátane záverečného zúčtovania Projektu. Okrem
vyššie uvedenej činnosti bude pracovná náplň danej pozície spočívať aj v plnení
nasledujúcich úloh:
• zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov Projektu podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP,
• finančné riadenie a účtovníctvo (účtovná evidencia) Projektu v súlade s platnou legislatívou,
finančné riadenie Projektu, príprava žiadostí o platbu,
• príprava kompletných finančných podkladov pre všetkých externých členov projektového
tímu,
• vedenie analytickej účtovnej evidencie pre Projekt,
• príprava podkladov pre spracovanie žiadostí o platbu (Zmluva o poskytnutí NFP),
• poskytovať súčinnosť pri kontrolách.
Čl. m. Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.Mandatár je povinný postupovať pri plnení Záväzku s náležitou odbornou starostlivosťou
a zaväzuje sa konať pri plnení Záväzku podľa svojich schopností a znalostí tak, aby bol predmet
Zmluvy vykonaní čo najrýchlejšie.
3.2.Mandatár je povinný vykonávať Záväzok podľa pokynov Mandanta a v súlade
s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe.
3.3.Zmluvné strany sú povinné infonnovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta.
3.4.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.
3.5.Mandatárje povinný vykonať Záväzok osobne.
3.6.Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na
splnenie Záväzku.
3.7.Mandatár nezodpovedá za porušenie Záväzku osoby, s ktorou uzavrel Zmluvu pri
plnení Záväzku.
Čl. IV. Odplata a platobné podmienky
4.1.Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odplatu po splnení Záväzku, a to vo výške
4 299,94EUR celkom. Mandant a Mandatár nie je platcom DPH. V odplate Mandatára sú
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zahrnuté náklady, ktoré vynaložil na splnenie l.áväzku.
4.2.Odplata je splatná na bankový účet prevodom na základe faktúry vystavenej Mandatárom do 1S dní
odo dňa jej doručenia Mandantovi.
4.3.Faktúru je Mandatár oprávnený vystaviť až v deň splnenia Záväzku. Dňom splnenia
Záväzku (ukončenie predmetu zmluvy) je deň schválenia vyúčtovania a realizácie
predmetného Projektu.
4.4.Táto činnosť nevykazuje znaky závislej činnosti, z toho dôvodu bude zdanená ako ostatný
príjem podľa §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
Čl. V. Splnomocnenie
5.1.Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie všetkých úkonov potrebných na splnenie
Záväzku a to aj v prípadoch, ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné
splnomocnenie.
Čl. VI. Zánik ZMLUVY
6.1.Zmluva zaniká len z dôvodov upravených v tejto zmluve a to:
6.1.1.dohodou Zmluvných strán,
6.1.2.splnením Záväzku,
6.1.3.písomnou
výpoveďou Mandatára súčinnosťou
ku
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
z výpovede nevyplýva niečo iné.
6.1 .4.písomnou
výpoveďou Mandanta súčinnosťou
ku
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
z výpovede nevyplýva niečo iné.

koncu kalendárneho
doručená Mandantovi, ak
kalendárneho
koncu
doručená Mandatárovi, ak

Čl. VII. Záverečné ustanovenia
7.1.Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákoMfka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
7.2.Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to
vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré
nahradí neplatné ustanovenie.
7.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú
formu.
7.4Záväzky vyplývajúce pre Mandanta sú spoločné a nerozdielne.
7.5.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.
7.6.Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
dostane dva.
7.7.Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
V Smolníckej Hute, dňa 02.06.2021

Za mandatára:
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