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Dňa, mesiaca a roku uvedeného nižšie podľa zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších 
zákonov (Obchodný zákonník) a v zmysle ustanovení § 566 a násl. citovaného zákona,  

je uzatvorená táto: 
 

MANDÁTNA ZMLUVA 
ďalej len „Zmluva“ 

 
medzi 

 
    
Mandant:   
so sídlom:   
IČO:   
DIČ:   
zastúpený:  
IBAN: 
SWIFT: 
 
(ďalej len „Mandant“) 
 

na strane jednej 
 
a 

 
Mandatár:   Občianske združenie NO GRAVITY 
so sídlom:   Oravská 3, 821 09 Bratislava 
adresa pre doručovanie:  Oravská 3, 821 09 Bratislava    
IČO:      30848415 
DIČ:    2021832989   
zastúpený: Ing. Gabriel Adamek, riaditeľ združenia 
IBAN:   
SWIFT:   
  
(ďalej len „Mandatár”) 
 

na strane druhej 
 
 

spolu „Zmluvné strany“ 
 
 
 
 
číslo Zmluvy: 
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ČLÁNOK I.  
PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom Zmluvy je poskytnutie služby projektovej a komunikačnej koordinácie  pre projekt 
Elektrické, elektronické a zelené mestské dopravné systémy (ďalej len eGUTS) www.interreg-
danube.eu/eGUTS  vrámci konzorcia, s Joint Secretariat DTP a relevantnými partnermi s cieľom 
dosiahnutia výstupov a výsledkov projeku eGUTS vrátane podania Final Report (stanovené v 
Application Form projektu eGUTS). 

1.1  Činnosti  
  
Vykonávanie úloh „Manažmentu kontraktu“, projektovej a komunikačnej koordinácie  pre projekt 
eGUTS:  
 
Činnosti:  

- monitorovanie zmien metodik a legislatívy súvisiacej  implementáciou projektu  
- koordinácia partnerov a aktivít projektu 
- komunikácia s riadiacimi orgánmi Dunajského národného programu (DNP), v rámci 

ktorého sa daný projekt implementuje 
- spracúvanie podkladov pre administráciu projektu podľa požiadaviek a pravidiel programu 
- zabezpečenie dodržiavania opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi programu 
- zabezpečenie konzultácii ohľadom oprávneného čerpania výdavkov, postupu realizácie 

aktivít projektu v súlade s projektom 
- monitoring implementácie projektových aktivít, účasť na pracovných stretnutiach 
- ďalšie činnosti podľa zadania hlavného projektového manažéra s cieľom úspešnej 

implementácie projektu 

 
 
1.3 Mandant sa zaväzuje za činnosti  uvedené v článku I. tejto Zmluvy uhradiť 
Mandatárovi odmenu dohodnutú podľa článku IV. tejto Zmluvy. 
 
 

ČLÁNOK II.  
PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA PRI  PLNENÍ ZMLUVY 

 
2.1 Mandatár je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme 
Mandanta, podľa platných ustanovení zákona a tejto Zmluvy.  
 
2.2 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 oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré 
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta. 
 
2.3 Od pokynov Mandanta sa môže Mandatár odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné a v 
záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Mandatár sa zaväzuje bezodkladne 
informovať Mandanta o týchto  skutočnostiach. 
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2.4 Mandatár sa zaväzuje, že bude priebežne informovať Mandanta o všetkých skutočnostiach 
a postupoch, ktoré zistí a bude realizovať pri zariaďovaní záležitosti podľa predmetu tejto Zmluvy 
 
2.5 Mandatár je oprávnený potom, čo o tejto skutočnosti vopred písomne informuje Mandanta, 
uskutočňovať časť plnenia prostredníctvom tretích osôb (napr. inou právnickou alebo fyzickou 
osobou). Toto právo sa vzťahuje na činnosti, ktoré nemôže Mandatár zabezpečiť zo svojich 
zdrojov a ak je to nevyhnutné (napr. k vypracovaniu podporných nezávislých posudkov 
a vyhodnotení). K týmto činnostiam je Mandatár oprávnený udeliť tretím osobám plnú moc 
k uskutočňovaniu právnych úkonov v mene Mandatára. 
 
2.6 Mandatár je povinný odovzdať Mandantovi bez zbytočného odkladu, na základe písomnej 
výzvy Mandanta všetky veci, ktoré prevzal od Mandanta, ako aj všetky dokumenty, písomnosti, 
a iné listiny súvisiace s plnením tejto Zmluvy. Táto povinnosť Mandatára trvá aj po ukončení tejto 
Zmluvy. O prevzatí a odovzdaní vecí podľa tohto bodu vyhotovia zmluvné strany preberací 
a odovzdávajúci protokol. 
 
2.7 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 spôsobe odstránenia týchto prekážok. V prípade, ak sa 
strany nedohodnú na odstránení prekážok je Mandatár oprávnený vypovedať Zmluvu v zmysle 
ustanovenia § 575 Obchodného zákonníka. Mandatárovi prináleží v tomto prípade primeraná časť 
odmeny podľa skutočne realizovaných činností Mandatára.  Ku dňu účinnosti výpovede zaniká 
záväzok Mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti 
vznikla Mandantovi škoda, je Mandatár povinný upozorniť Mandanta, aké opatrenia treba urobiť 
na jej odvrátenie. Ak Mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 
Mandatára, aby ich urobil sám, je Mandatár na to povinný a prináleží mu primeraná časť odmeny 
podľa skutočne realizovaných činností.  
 
2.8 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. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu trvá aj po ukončení 
tejto Zmluvy bez časového obmedzenia.  
 
2.9 Mandant a Mandatár sa týmto  zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o predmete tejto Zmluvy, 
ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy, súčasne sa 
zaväzujú zachovávať mlčanlivosť aj o „Zmluve o poskytnutí príspevku z EÚ fondov“ 
a neposkytovať akékoľvek informácie tretím osobám.  
 
 

ČLÁNOK III. 
PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 

 
3.1 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 všetok listinný materiál potrebný k riadnemu 
plneniu Zmluvy.  
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3.2 Mandant je povinný vytvoriť riadne podmienky pre činnosť Mandatára a poskytovať mu 
v priebehu plnenia predmetu Zmluvy ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú Mandatár požiada 
Mandanta.  
 
3.3 Mandant je povinný Mandatárovi za riadne a včas realizované činnosti  uskutočnené 
v súlade s touto Zmluvou  zaplatiť  odmenu, vo výške uvedenej podľa článku IV. tejto Zmluvy. 
 
 

ČLÁNOK IV. 
ODMENA A JEJ SPLATNOSŤ 

 
4.1 Za činnosti  uvedené v článku I., bod 1.1 prináleží Mandatárovi mesačná odmena vo 
 výške: 
 Cena bez DPH                               ........................................,- € 

(slovom: .................................................................... eur) 
 

 Cena s DPH                               ........................................,- € 
(slovom: .................................................................... eur) 

 
 
 
4.2     Odmena Mandatára podľa bodu 4.1 tohto článku, okrem činností podľa Článku I., bod 1.1. 
tejto Zmluvy zahŕňa aj všetky vynaložené náklady Mandatára. Odmena podľa tohto bodu 
nezahŕňa  náklady na špeciálne znalecké posudky, ktoré si vyžiada Mandant a náklady na 
spracovanie špeciálnych činností, ktoré sa zabezpečujú v článku I., bod 1.1 tejto Zmluvy.  Tieto si 
hradí Mandant sám. 

 
4.3 Platba odmeny podľa časti 4.1 bude realizovaná: 
 
suma vo výške ................................. € (s DPH ) bude  uhradená  Mandatárovi po doručení 
mesačného výkazu prác v rozsahu minimálne 40hodín. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto 
dátumu dochádza k uskutočneniu čiastočného zdaniteľného plnenia a Mandatárom bude vystavená 
faktúra - daňový doklad. 
 
4.7 Zmluvné strany dojednávajú splatnosť všetkých faktúr vystavených Mandatárom so 
splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Za deň úhrady faktúry je zmluvnými stranami 
považovaný deň, kedy Mandant odovzdal príkaz k úhrade peňažnému ústavu Mandanta. 
Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z prostriedkov DNP, môže byť dojednaná dlhšia 
lehota splatnosti faktúry. 
 
 
 

ČLÁNOK V. 
DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 
5.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich 
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z tejto Zmluvy, maximálne však do skončenia realizácie projektu Elektrické, elektronické a zelené 
mestské dopravné systémy (ďalej len eGUTS).  
 
5.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť až po schválení procesu Verejného obstarávania 
vykonaného Národným kontrolórom Úradom vlády SR – Odborom kontroly projektov 
nadnárodnej spolupráce. 
 
5.3 Tento zmluvný vzťah môže byť pred uplynutím doby uvedenej v bode 5.1 toho 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 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.   
 
5.4 Záväzok Mandatára uskutočňovať dohodnuté záležitosti a záväzok Mandanta uhradiť 
Mandatárovi dohodnuté odmeny zaniká ku dňu skončenia platnosti Zmluvy.  
 
5.4 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.  

 
 

ČLÁNOK VI.  
SANKCIE 

 
6.3 V prípade, že bude Zmluva vypovedaná Mandantom je Mandatár povinný dokončiť všetky 
vopred dohodnuté úkony v tom, ktorom bode, podľa čl. I. tejto Zmluvy, za ktoré Mandatárovi 
prináleží vopred dohodnutá odmena, pokiaľ sa nedohodnú písomne inak 
 
6.5 Pre prípad omeškania úhrady faktúry v lehote splatnosti je Mandant povinný zaplatiť 
Mandatárovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.  
 
 

ČLÁNOK VII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

7,1 Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsity contract-u resp. Partnership agreement-u, 
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnenými osobami sú najmä: 
a/Úrad vlády  SR a ním poverené osoby 
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b/Najvyšší kontrolný úradSR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
c/Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
d/Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a ES 
 
7.2 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  
 
7.3 Všetky zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou so súhlasom oboch 
zmluvných strán, inak je každá zmena neplatná 
 
7.4 Zmluva zaniká uskutočnením právnych úkonov a činnosťou Mandatára dohodnutých 
v tejto Zmluve.  
 
7.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po dvoch  (2) vyhotoveniach. 
 
7.6  Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ju 
slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok 
vlastnou rukou podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave, dňa  …...........2018                                     V ...................., dňa..................2018 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    ........................................................... 
                              


