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Mandátna zmluva 

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení 

neskorších právnych predpisov 

 

 

Mandant  :  Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Sídlo   :  Horný val 20, 011 82, Žilina 

IČO   :  36145181 

Zastúpený  :  PhDr. Soňa Řeháková 

Telefonický kontakt :  041 / 562 19 42 

E-mail   :  srehakova@vuczilina.sk 

(ďalej v texte zmluvy len mandant) 

 

 

a 

 

Mandatár  : Mgr. Dušan Kamenár PhD. 

Sídlo   : Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina 

IČO   : 46952918 

Bankové spojenie : Fio banka, a.s. 

Číslo účtu  :  

Telefonický kontakt :  

E-mail   :  

(ďalej v texte zmluvy len mandatár) 

 

 

 

      

Článok  I 

Predmet zmluvy 

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: 

„Externá implementácia“ 

pre projekt s názvom: „Putovanie kultúrnym rokom“, schváleného v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013.Kód projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/139. 
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2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä: 

 

a) sledovanie plnenia indikátorov projektu 

b) dohľad nad realizáciou aktivít projektu a koordinácia projektu ako celku 

c) príprava monitorovacích správ, následných monitorovacích správ a záverečnej 

monitorovacej správy, príprava žiadostí o platbu 

d) spracovanie a evidencia podpornej dokumentácie 

e) komunikácia kontrolórom 

f) plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície 

 

 

      

Článok II 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu 

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 08.04.2013 - 30.09.2013 

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami. 

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne 

a svedomito. 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu 

vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú 

nevyhnutné na plnenie úloh. 

2. Mandatár je povinný vykonávať uložené úlohy osobne a preukazovať vykonanie úloh 

predložením  pracovného výkazu mandantovi za každý kalendárny mesiac. Mandant 

schvaľuje vykonanie práce podpísaním pracovného výkazu. 
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Článok  IV 

Odmena a spôsob jej vyplácania 

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie činnosti  podľa tejto zmluvy vo výške                        

---3 000 ,-EUR--- 

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr, ktoré musia byť v súlade so 

schválenými pracovnými výkazmi. 

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.  

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh. 

5. Rozsah práce je dohodnutý na 200 hodín a jednotková cena za hodinu je 15,-EUR. 

      

 

 

Článok V 

Sankcie 

 

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej 

 odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú 

povinnosť podľa tejto zmluvy. 

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 100 € v prípade 

omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak 

omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto 

zmluvy.                                               

 

 

Článok VI 

Skončenie zmluvy 

 

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

b) vypovedaním zmluvy mandantom 

c) vypovedaním zmluvy mandatárom  

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy 
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Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky 

zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného 

zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 

sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. 

  

3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na 

adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie . 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako 

vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

V Žiline dňa 08.04.2013                    V Žiline dňa 08.04.2013 

 

Mandant      Mandatár 

 

 

 

 

............................................    ............................................. 

PhDr. Soňa Řeháková, v.r.    Mgr. Dušan Kamenár PhD., v.r.  


