Mandátna zmluva

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:
1.1

Mandant:
Názov:
so sídlom:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandant“)

Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Ing. Jozef Grapa, primátor mesta
00 314 072
VÚB banka, a.s.
10925322/0200

Mandatár:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandatár“)

Michala Filová
M. Nešporu 1186/50, 024 04 Kysucké Nové Mesto
43 124 194
Všeobecná úverová banka, a.s.
2563768653/0200

a
1.2

Čl. I
Predmet zmluvy
1.

Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu
špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy vypracuje monitorovacie správy k projektu „Tradície nepoznajú
hranice“ s číslom mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/022.

2.

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosť špecifikovanú v bode 1 tohto článku v rozsahu 60 hodín.

3.

Za účelom vypracovania monitorovacích správ špecifikovaných v bode 1 tohto článku udeľuje
mandant mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude mandatár v mene a na účet
mandanta podľa tejto zmluvy vykonávať.
Čl. II
Odplata mandatára

1.

Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za vypracovanie monitorovacích správ odplatu vo
výške 1 020,- Eur, slovom jedentisícdvadsať eur. hodinová sadza je 17,- Eur.

2.

Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu v súlade s bodom 1 tohto článku na účet
mandatára uvedený vo faktúre, ktorú predloží mandatár mandantovi.

„Tradície nepoznajú hranice“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Mandatár je povinný postupovať pri vypracovaní monitorovacích správ s odbornou starostlivosťou
a postupovať 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. Od pokynov
mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta
a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

2.

Mandant sa zaväzuje odovzdať mandatárovi všetky veci a informácie, ktoré sú potrebné na
vypracovanie monitorovacích správ projektu.

3.

V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa mandant zaväzuje poskytnúť mandatárovi
potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude o to mandatárom požiadaný.
Čl. IV
Ukončenie zmluvy výpoveďou

1.

Mandant je oprávnený zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu písomne vypovedať
s účinnosťou k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandatárovi doručená.
Výpoveď musí byť mandatárovi doručená do vlastných rúk. Od účinnosti výpovede je mandatár
povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej
mandantovi nedokončením činnosti špecifikovanej v bode 1 čl. I tejto zmluvy. Za činnosť riadne
uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na primeranú časť odplaty určenú podľa
bodu 1 čl. II tejto zmluvy.

2.

Mandatár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. Ku dňu účinnosti
výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať úkony smerujúce k vypracovaniu
monitorovacích správ projektu. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je
mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. V prípade výpovede
zo strany mandatára patrí mandatárovi primeraná časť odplaty v zmysle bodu 1 čl. II tejto zmluvy.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke mandanta. Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú. Doba platnosti zmluvy končí dňom 31.01.2014, resp. dátum odovzdania záverečnej
monitorovacej správy.

2.

Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení
odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami.

„Tradície nepoznajú hranice“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022

3.

Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých mandant
prevezme jeden rovnopis a mandatár jeden rovnopis.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu,
tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto
zmluve.

V Krásne nad Kysucou, dňa 04.02.2013

........................................................
Ing. Jozef Grapa – primátor mesta
mandant

..........................................................
Michala Filová
mandatár

„Tradície nepoznajú hranice“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022

