Mandátna zmluva
uzatvorená podľa 261 a § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Obchodné meno: MONDIVISION, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 11, 811 06 Bratislava
IČO: 44162715
DIČ: 2022618620
IČ DPH:SK2022618620
Údaj o zápise: Zápis v OR OS BA I, odd. s.r.o., vl.č.52351/B
Zastúpený: JUDr. Richard Lukačka, konateľ
Bankové spojenie : UNICREDITBANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, a.s.
Číslo účtu: 1106663018/1111
( ďalej len „Mandatár“)
Názov: Mestská časť Košice - Barca
Sídlo: Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
Štatutárny orgán: František Krištof, starosta MČ
IČO: 00691003
DIČ:2021186838
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: SK 05 5600 0000 0004 2770 2001
( ďalej len „Mandant“)

1. Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre Mandanta činnosti, ktoré súvisia s možnosťou podať
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť
a Hospodársky Rast - Prioritná os 2: Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód
výzvy KaHR–22VS–1501 (ďalej len „Výzva“), a to v nasledovnom rozsahu:
a) koordinácia a kontrola vypracovania dokumentačných podkladov nutných pre výzvu –
pasportizácia VO a svetelnotechnická štúdia
b) zabezpečiť vypracovanie návrhu technického riešenia a oprávnených aktivít vrátane
posúdenia oprávnenosti príslušných výdavkov s naplnením technických požiadaviek
stanovených Výzvou,
c) vypracovať rozpočet Projektu so splnením kritérií efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a
oprávnenosti výdavkov,
d) v spolupráci s Mandantom príprava a realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky
a svetelnotechnické meranie,
e) kontrola podkladov a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Výzvu
2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi dohodnutú odmenu.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. I s odbornou starostlivosťou
a podľa pokynov Mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré Mandatár pozná alebo musí poznať,
a to v súlade s účelom, ktorý má byť vykonaním činností dosiahnutý a ktorý je Mandatárovi
známy. Je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.
2. Mandatár je povinný oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností a ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta. Od jeho pokynov a môže odchýliť len, ak je to
naliehavo nevyhnutné v záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.
3. Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť Mandatárovi pri výkone jeho činností, je povinný
poskytovať mu včas potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
inak Mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
Mandant poskytne Mandatárovi nasledujúcu súčinnosť:

4.

5.

6.

7.

8.

 na požiadanie zabezpečí vyhotovenie dokladov, ktoré sú potrebné ako prílohy žiadosti o
NFP, ku ktorým mu Mandant zašle podrobný zoznam.
Mandatár sa zaväzuje vykonať činnosti uvedené v čl. I ods. 1 písm. a) až e) v termíne do
31.08.2015. Tento termín je Mandatár oprávnený predĺžiť o počet dní, počas ktorých Mandant
neprejavil požadovanú súčinnosť.
Mandant je povinný uhradiť odmenu Mandatárovi v dohodnutom termíne. V prípade omeškania
s termínom má Mandatár nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej výšky odmeny za
každý aj začatý deň omeškania.
Mandant sa zaväzuje udeliť Mandatárovi plnú moc k uskutočňovaniu právnych úkonov
súvisiacich s v mene Mandanta, táto plná moc tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Platnosť plnej moci
končí súčasne s ukončením platnosti tejto Zmluvy.
Mandatár je oprávnený 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, a to na základe
splnomocnenia Mandatára podľa bodu 6 tohto článku.
S ohľadom na požiadavky Výzvy Mandant týmto vyhlasuje, že:
a) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní spravovaných daňovým úradom v súlade
s právnymi predpismi SR a poistného na zdravotné, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie,
b) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu
predloženia žiadosti o NFP,
c) preukáže zabezpečenie dostatočného objemu vlastných alebo úverových finančných
zdrojov na spolufinancovanie Projektu,
d) má vysporiadané právo k zariadeniam/nehnuteľnostiam, na ktorých majú byť
umiestnené časti systému verejného osvetlenia, a to minimálne v rozsahu realizácie
predkladaného Projektu,
e) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f) štatutárny orgán alebo osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP
neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za
trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
9. V prípade, že by sa ktorékoľvek z vyhlásení uvedené v bode vyššie ukázalo ako nepravdivé,
čoho dôsledkom by bolo odmietnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Mandatár nie
je zodpovedný za takýto výsledok.

3. Dohodnutá odmena
1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi odmenu za vykonané činnosti, ktorá bola dohodnutá
vo výške 3.350, - EUR bez DPH, t.j. 4.020,- EUR s DPH.
2. Odmena bude vyplatená po odovzdaní riadne vyplnenej žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok v zmysle čl. I, ods. 1. písm. a) až d)
3. Mandant je povinný uhradiť odmenu na základe faktúry vystavenej Mandatárom a riadne
doručenej Mandantovi. Splatnosť faktúry je dohodnutá v lehote 14 dní od jej doručenia.

4. Trvanie a ukončenie zmluvy
1.

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pred jej uplynutím ju možno ukončiť len:
a) obojstrannou vzájomnou dohodou a to len písomnou formou s tým, že platnosť zmluvy
končí dňom uvedeným v tejto dohode.
b) písomnou výpoveďou pri podstatnom a opakovanom porušení záväzkov prijatých touto
zmluvou, t.z. ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoje povinnosti aj napriek tomu, že
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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. Záverečné ustanovenia
1. V zmysle § 262 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník sa zmluvné strany dohodli, že ich
záväzkový vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomnú komunikáciu budú okrem poštovej formy využívať aj
elektronickú formu komunikácie – e-mailové adresy zástupcov sú:
 Mandatár: lukacka@business-law.sk
 Mandant: prednosta@barca.sk
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo
zmluvných strán.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán s uvedením
miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia Zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu
s ňou ju podpísali.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy a účinnosť v 1. kalendárny deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta.
V Košiciach – Barci, dňa 31.7.2015

...........................................
Zástupca Mandatára

............................................
Zástupca Mandanta .

Príloha č. 1 : Plná moc
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PLNÁ MOC

Mestská časť Košice - Barca so sídlom Abovská 32, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00691003,
zastúpená Františkom Krištofom, starosta (ďalej ako „Obec“) týmto

udeľuje plnú moc
spoločnosti MONDIVISION s.r.o. so sídlom: Sládkovičova 11, Bratisava, IČO: 44 162 715,
zastúpenou Richard Lukačka, konateľom na uskutočňovanie nasledujúcich právnych úkonov:
a)
b)

zastupovanie Mestskej časti Košice - Barca pri koordinácii a kontrole vypracovania
pasportizácie VO a svetelno-technickej štúdie
zastupovanie Mestskej časti Košice - Barca pri vyhlasovaní a realizácii verejného obstarávania
na predmet zákazky „Modernizácia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice – Barca“ a
„Svetelnotechnické meranie verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice - Barca (záverečné
meranie)“.

V Košiciach - Barci dňa 31.7.2015

........................................................
Podpis a pečiatka

Plnú moc prijímam

..................................
Podpis a pečiatka
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