
Mandátna zmluva  
uzavretá pod ľa paragrafu 566 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Článok  I. 
Zmluvné  strany 

 
1.1    Mandant :                     O BEC KYSAK  
                                                         Sídlo : Obecný úrad Kysak 146, PSČ : 044 81  
                                               IČO :  00324400  
                                               DIČ : 2021244841 
                                               Zastúpený : Ing. Ľubomír Krajňak, starosta obce 
                                      
                                                                  a 
 
1.2   Mandatár: RNDr. Vladimír Hri čák 
        Sídlo :                             094 35 Čaklov 22 
        Štatutárny zástupca :       RNDr. Vladimír Hričák, živnostník   
        IČO: 40552454 
        DIČ :                              1022488181 
        Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  a.s. Vranov na Topľou 
        Číslo účtu :  0561025312/0900 
        Tel. spojenie : 0908 876 739 
        Registračné číslo OSO : U0128-164-2001 

 
ČLÁNOK II. 

 PREDMET PLNENIA  
 
2.1  Mandatár sa zaväzuje , že ako osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie (reg. číslo 

U0128-164-2001 vedená v registri odborne spôsobilých osôb na Úrade pre verejné 
obstarávanie) za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude pre mandanta zabezpečovať 
činnosti spojené s verejným obstarávaním zákazky „Riešenie havarijného stavu – výmena 
okenných konštrukcií v ZŠ Kysak“.  

2.2     Služby pod ľa bodu 2.1  bude  mandatár pre  mandanta  vykonávať v súlade so zákonom NR 
SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v tomto rozsahu :  
- výber vhodného postupu pre obstarávanie predmetnej zákazky, 
- vypracovanie a overenie správnosti a úplnosti dokumentov verejného obstarávania ako sú 

výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, oznámenia o výsledku VO, písomnosti 
zasielané uchádzačom (vysvetlenia a pod.), 

- overenie písomnosti zasielaných uchádzačom z hľadiska ich rozsahu, úplnosti a správnosti, 
- overenie správnosti a úplnosti dokumentácie z verejného obstarávania (zápisnica 

z otvárania obálok, vyhodnotenia ponúk  a pod.), 
- komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie, elektronické zasielanie výzvy na 

predkladanie ponúk do vestníka VO a  oznámenie o uzatvorení zmluvy, 
- ostatné činnosti a úkony v procese verejného obstarávania, ktoré vyplynú z potreby 

úspešného obstarania predmetnej zákazky.      
 

Článok III. 
ČAS PLNENIA  

 
3.1    Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy po celú dobu prípravy 

a realizácie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky. Termín ukončenia činnosti 
mandatára bude daný podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom,  následným  
odoslaním informácie o uzatvorení zmluvy do vestníka VO a protokolárnym odovzdaní 
dokumentácie z verejného obstarávania. 

3.2  Mandant môže túto zmluvu ukončiť kedykoľvek s tým, že toto rozhodnutie oznámi 14 dní 
vopred.  Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá ani pomerná časť odmeny 
ani úhrady nákladov, ktoré do tohto momentu mandatár vynaložil. 



3.3    Mandatár môže od zmluvy odstúpiť len v prípade nesplnenia zmluvných podmienok zo strany 
mandanta. 

 
Čl. IV. 

Odplata a platobné podmienky 
 
4.1 Odplata je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách 18/1996 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 
4.2 Mandant zaplatí mandatárovi za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto 

zmluvy odplatu vo výške 500,00 €,   slovom:  päťsto Eur. 
(cena je stanovená ako celková s DPH;  mandatár nie je platcom DPH !)  

4.3. V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne 
a účelne vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

3.1 Odplata bude vyplatená na účet mandatára v peňažnom ústave a to na základe faktúr 
predložených mandatárom.  Splatnosť faktúr bude 15 dní od je doručenia mandantovi.  

 
Článok V. 

Plnomocenstvo 
 

5.1 Mandant, inak verejný obstarávateľ, vo vzťahu k tretej strane udeľuje týmto mandatárovi  plnú 
moc, aby podľa § 13 v náväznosti  na § 566 Obchodného zákonníka konal pri zabezpečovaní 
činnosti v rozsahu tejto zmluvy ako jeho zástupca. 

5.2 Toto splnomocnenie končí uplynutím času plnenia, resp. ukončením tejto zmluvy- 
  

Článok VI. 
Ostatné dojednania  

 
6.1 Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti mandanta s osobitnou 

starostlivosťou a využiť všetky svoje znalosti na to, aby príslušný kontrakt pre mandanta bol 
čo najvýhodnejší. Mandatár bude postupovať v súlade so záujmami mandanta a v prípade 
nutnosti si vyžiada pokyny mandanta na adrese jeho sídla. 

6.2 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. II 
tejto zmluvy riadne a včas splniť, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť ako aj všetku potrebnú 
dokumentáciu viažucu sa k predmetu zákazky.  

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
7.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných  strán 

vo forme písomných dodatkov. 
7.2 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších  všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 
rovnopis.  

 
 
 
   V  Kysaku,   dňa  31.7.2012 
 
 
 
Za mandanta:  ...............................  Za  mandatára:  ............................... 
                                                      
           Ing. Ľubomír Kraj ňak                                            RNDr. Vladimír Hri čák                                                                                     
           Starosta obce                                                          Odborne spôsobilá osoba pre VO 
 


