
Mandátna zmluva 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená medzi: 

Mandant: 
Sídlo : 
Zastúpený: 
IČO: 

DIČ: 
Bankové spojenie 
IBAN : 
Mobil: 
E-mail :

ďalej len ,,mandant") 

a 

Mandatár: 
So sídlom: 
Zastúpeným: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Banková spojenie: 
formáte IBAN: 
Zápis: 

( ďalej len „mandatár") 

Obec Žitná - Radiša 
Žitná-Radiša 105,956 42 Žitná- Radiša 
Ing. Rudolf Botka - starosta obce 
00311383 
2021054365 
Prima banka, a.s. 
SK76 5600 0000 0006 4365 9001 
0905 122 343 
starosta@zitna-radisa.sk 

ENEGROS, s.r.o. 
Zd. Nejedlého 29, 934 05 Levice 
Peter Ešek 
43982751 
2022555007 
SK2022555007 
Tatra banka 
SK3 3 l 1000000002621186 l 93 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č. 21751/N, odd. Sro 

(mandanta mandatár sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany") 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených
v mene mandanta vykoná a zariadi odborné činnosti pri implementácii projektu financovanom
z Operačného programu Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len Riadiaci orgán)
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vyššie uvedené služby budú poskytované priebežne, na
základe podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a konkrétnych požiadaviek mandanta
a to formou ústnych, elektronických a/alebo písomných konzultácií a výstupov, s cieľom úspešnej
implementácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činnosti zaplatí mandatárovi
odplatu dohodnutú v tejto Zmluve.
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Čl. II 
Rozsah a obsah predmetu plnenia 

1. Predmetom činnosti podľa tejto zmluvy je zabezpečenie výkonu externého manažmentu pri
implementácii projektu �ekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci
Žitná - Radiša na biomasu" ktorý bude pozostávať z nasledovných činností:

A. Poradenstvo pri riade1ú projektu:
Sledovanie harmonogramu a priebehu aktivít projektu 
Sledovanie lehôt a termínov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP 
Komunikácia s projektovým manažérom RO 
Poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu na základe žiadosti 
RO 
Vypracovanie návrhu zmien zmluvných podnúenok 
Doplnenie/prepracovanie p1iloh Zmluvy o NFP v súlade s iniciovanou zmenou 
Priebežné sledovanie zmien legislatívy/usmeme1ú a informovanie klienta o relevantných 
zmenách týkajúcich sa implementácie projektu 
Priebežná implementácia projektu podľa pravidiel Operačného programu a platnej 
príručky pre prijímateľa a ostatných záväzných dokumentov 
Pravidelné zúčastňovanie sa porád k implementácií projektu podľa potrieb Mandanta 
a nahlásených kontrol zo strany Riadiaceho orgánu 
Poradenstvo a konzultácie v oblasti informovania verejnosti o získanej pomoci - publicita 
projektu 

B. Vypracovávanie žiadostí o platbu (predfinancovanie / zúčtovanie predfinancovania / priebežná
/ záverečná) v súlade s platnou priručkou pre prijímateľa a úkony / činnosti s tým spojené:

Sledovanie súladu vynaložených finančných prostriedkov s oprávnenými aktivitami 
a výdavkami projektu 
Príprava žiadostí o platbu a zadávanie do verejného portálu ITMS2014+ 
Doplnenie žiadosti o platbu podľa pokynov z RO 
Dohľad nad čerpaním schváleného rozpočtu zmluvy o poskytnutí NFP 
Kontrola a súčinnosť pri kompletizácii podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu 

C. Vypracovávanie monitorovacích správ (priebežná / záverečná) v súlade s platnou príručkou pre
prijímateľa a úkony / činnosti s tým spojené:

Sledovanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle zmluvy o NFP 
Kontrola fyzického pokroku implementácie projektu v súlade so zmluvou v NFP 
(merateľné ukazovatele) 
Príprava monitorovacích správ cez verejný portál ITMS 
Doplnenie monitorovacích správ cez verejný portál ITMS. 

2. Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon činností externého manažmentu na
základe bodu 1. tohto článku v rozsahu harmonogramu podporných aktivít projektu uvedených
v predmete podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, max. 450 hod. činnosti.

Čl.fil 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, pravidlá pri
implementácii projektov financovaných z fondov EÚ, systém finančného riadenia štrukturálnych
fondov a kohézneho fondu EÚ, Operačného programu kvalita životného prostredia a ostatných
platných dokumentov súvisiacich s implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych
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fondov a kohézneho fondu EÚ. Povinnosti mandatára sa budú riadiť tiež podkladmi Mandanta, 
odovzdanými mandatárovi ku dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami 
zmluvných strán uzatvorenými na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácii. 

2. Odborné projektové činnosti a záležitosti, na ktoré sa mandatár touto zmluvou zaviazal, je povinný
zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou a v súlade so záujmami Mandanta.

3. Predmet plnenia dohodnutý v tejto Zmluve je splnený riadnym vykonaním činnosti, na ktoré sa
Mandatár zaviazal v Čl. TI. tejto Zmluvy.

Čl. IV 
Čas plnenia 

1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa Čl. III. tejto Zmluvy spojené s prácou externého
manažmentu projektu vykoná v súlade s termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a jej prílohách a v súlade s harmonogramom s rozpočtom
zmluvne dohodnutých realizačných prác medzi Riadiacim orgánom, Mandantom a zhotoviteľom
stavebného diela, ktoré pri podpise tejto zmluvy mandant mandatárovi predložil a tvoria prílohu
tejto zmluvy.

2. Mandatár sa zaväzuje začať s vykonávaním činností dohodnutých touto zmluvou dňom
nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

3. Činnosti mandatára budú počas platnosti tejto zmluvy vykonávané priebežne, podľa termínov
vyplývajúcich zo zmluvy uvedenej v Čl.I. tejto zmluvy a jej príloh, podľa pokynov a potrieb
mandanta, jeho pokynov, zápisov a dohôd zmluvných strán uzatvorených na štatutárnej úrovni a
vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4. Činnosť mandatára podľa tejto zmluvy bude ukončená vypracovaním záverečnej monitorovacej
správy projektu, resp. záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr.

Čl. v
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za činnosti podľa Čl. II. tejto zmluvy sa stanovuje na celkovú cenu:
Cena bez DPH 4.900,- EUR 
DPH 20% 1.000,- EUR 
Cena s DPH 5.880,- EUR 
Merná jednotka: hod. 
Počet memých jednotiek:450 
Cena za MJ bez DPH: 10,8889 EUR/hod. 

2. Cena dohodnutá podľa bodu 1. je splatná v pravidelných mesačných splátkach na základe súpisu
vykonaných činností. Faktúry budú vystavené najneskôr k poslednému dňu v danom fakturačnom
období, so splatnosťou 15 dní odo dňa ich vystavenia. Mandatár sa zaväzuje odoslať faktúru
najneskôr v pracovný deň nasledujúci po jej vystavení. Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú
dňom jej pripísania v plnej výške na účet Mandatára.

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvoreníma
plnením tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie v zmysle §271Obchodného
zákonníka a za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníkaa zmluvné strany sa
zaväzujú o nich zachovávať mlčanlivosť.

Strana 3 z 4 



,-

2. Mandant sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek p9čas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí uenávratnoho
finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným
prijímateľom pomoci.

3. Mandatár je povinný využívat'Mandantom jemu zverené podklady len v mierestanovenej touto
zmluvou. Ďalej je povinný zabrániť ďalším osobám v prístupek informáciám dôverného
charakteru, ktoré získa v rámci plnenia predmetu tejto zmluvyod Mandanta a taktiež je povinný
chrániť tieto informácie pred neoprávnenýmnahliadnutím a použitím. Táto povinnosť trvá dva roky
po uplynutí doby platnosti tejtozmluvy a musí byt uložená všetkým osobám povereným výkonom
tejto zmluvy.

4. Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanoveniaObchodného
zákonníka.

5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky prejavy vôle súvisiace s touto zmluvou musia byť voči
druhej strane urobené v písomnej fom1e, a to doporučeným listom alebo odovzdanéosobne. V
ptipade poštovného styku sa za deň doručenia považuje deň doručeniadoporučeného listu poštou na
adresu druhej zmluvnej strany podľa obchodného registra.Účinky dornčenia sú na účely tejto
zmluvy splnené aj v prípade neprevzatia zásielkyadresátom. Za deň doručenia sa považuje 3.
pracovný deň po odoslaní písomnostizmluvnou stranou, pričom odosielajúca zmluvná strana toto
potvrdí preukázanímpodacieho lístku.

6. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú platné a účinné len vtedy, ak budú mať písomnú formu
a budú podpísané obidvoma zmluvný1ni stranami. Ústne dohody nebudúani platné ani účinné.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP medzi p1ijímateľom pomoci a Poskytovateľom pomoci NFP na predmet
zmluvy a zároveň odsúhlasením tohto procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci.

9. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
a neodsúhlasením procesu verejného obstarávania, stráca zmluva platnosť.

IO.Tieto ustanovenia platia aj pre prá�ych nástupcov zmluvných strán. 
11.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, že zmluvavyjadruje ich

vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadnenevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ju podpísali.

Za mandanta: 

Ing. Rudolf Botka 
Starosta obce 

1, 
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Za mandatára: 

&NEOROS, e.r.o,. 
Zd. �16ho 29, 934 OS Levici 

!CO: 439 827 51 
IC DPtt: 51(20225$5007 

Peter Ešek 
konateľ spoločnosti 




