
Mandátna zmluva 

 
uzatvorená podľa §  566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   

 
v oblasti externého manažmentu pre projekt „Wifi pre Teba“ 

Kód ITMS: 311071Y069 

medzi: 
 

 ZMLUVNÉ STRANY 

 

obchodné meno  : Obec Blažovce 

sídlo   : Blažovce 22, 038 44 Blažovce 

IČO    : 00 649 201 

DIČ   : 2020607402  

zastúpený  : Marek Chorváth, starosta   

 

      

   /ďalej len mandant 
 

      

  :  

 

obchodné meno  :LV consulting s.r.o. 

miesto podnikania : Pod Rovnicami 11, 841 04 Bratislava – Karlova Ves  

IČO    : 53 769 996  

DIČ   : 2121504770 

Zapísaný  : V obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, 

Vložka číslo:  153000/B 

bankové spojenie : SK10 7500 0000 0040 2929 7416 

zastúpený  : Ing. Ladislav Vargončík, konateľ 

   /ďalej len mandatár/ 
 

 
sa dohodli na týchto podmienkach: 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie 
projektu „Wifi pre Teba“, financovaného z fondu EU. Ide predovšetkým o: 

 - prípravu a vypracovanie dokumentov v písomnej a elektronickej forme prostredníctvom 
ITMS portálu v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie schváleného 
projektu 
- koordináciu všetkých činností vykonávaných v rámci riadenia projektu – technická a finančná 
stránka projektu 



- účasť a súčinnosť prijímateľovi počas výkonu kontroly na mieste ako aj druhostupňových 
kontrol a auditov 
- vypracovanie návrhov opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných 
správ o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku 
- vypracovanie a predkladanie všetkých druhov monitorovacích správ vrátane príloh.  
- sledovanie predkladania termínov monitorovacích správ v zmysle zmluvy o NFP, 
zabezpečenie doplnenia monitorovacích správ podľa požiadaviek riadiaceho orgánu 
- poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu 
- sledovanie časového harmonogramu realizácie projektu 
- zabezpečenie zavedenia systému monitorovania fyzického pokroku implementácie projektu 
v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, následné sledovanie napĺňania indikátorov dopadu 
- vypracovanie jednotlivých žiadostí o platbu počas celej doby platnosti zmluvy o NFP. 
- zabezpečenie všetkých podporných dokladov k žiadostiam o platbu. 
- sledovanie termínov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 
- kontrolu neprekrývania sa výdavkov počas realizácie projektu vo vzťahu k iným projektom 
realizovaným prijímateľom 
 
 

Článok 2 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať služby podľa požiadaviek mandanta. 
2. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky potrebné doklady, informácie a náležitú 
súčinnosť. 
3. Mandatár sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z311071Y069, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú 
najmä: 
 
 a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ 

 
Článok 3 

Výška odplaty a spôsob úhrady 

 
1.  Za služby v oblasti predmetu zmluvy prislúcha mandatárovi odmena vo výške 900,- EUR 

(Slovom Deväťsto eur) bez DPH.  
2.  Mandatár predloží mandantovi faktúru najneskôr pri vypracovaní konceptu záverečnej 

žiadosti o platbu, pričom lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa schválenia záverečnej 
žiadosti o platbu.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas celej doby platnosti zmluvy o NFP č. 

Z311071Y069. 
2.  Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len písomnou formou dodatku so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 
3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obec obdrží jeden a mandátar 

jeden exemplár.  
4.  Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

obce Blažovce.  
 
 
 
 
V Obci Blažovce dňa:        Bratislave, dňa  
 
 
 
 
....................................................     ......................................... 

mandant        mandatár 


	:

