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MANDÁTNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ako i súvisiacich predpisov medzi:  
 
 
 Zmluvné strany 
1.1.   
  Názov:    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
  Sídlo:    Drážovská 14, 950 12 Nitra 
  IČO:    00162370 
  DIČ:    2021062538 
  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)  
 Číslo účtu:   SK51 8180 0000 0070 0030 9325 
  Zastúpená:   Mgr. Editou Križanovou, riaditeľkou školy  
             ( ďalej len „ mandant “ ) 
1.2.  

Názov:    Moitin, s.r.o. 
 Sídlo:    Gaštanová 51, 06601 Humenné 
 IČO:    47349069 
 DIČ:    2023823131  

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    4018768788/7500 
IBAN účtu:    SK13 7500 0000 0040 1876 8788 
Zastúpená:   Slavomírom Terezkom, konateľom spoločnosti  

             ( ďalej len „ mandatár“ )  
 
( spoločne ako „ zmluvné strany“ ) 
 

za nasledovných podmienok 
 

I. Preambula 
 
1. Zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom „Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v 

Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“, ITMS: 26110130590, ktorý je 
financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačného 
programu Vzdelávanie na základe zmluvy č. 120/2014/1.1/OPV. 

2. Mandant je stredná škola, ktorá ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Nitra, je povinná 
obstarať zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na 
poskytnutie služieb, formou verejného obstarávania.  

3. Mandatár je osobou spôsobilou dodať služby, ktoré sú predmetom zmluvy. 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok mandatára  zabezpečiť pre mandanta externé poradenské 

služby spojené s riadením projektu zameraného na zvýšenie využívania IKT vo vyučovacom 

procese  v rámci zákazky s názvom „Konzultácie a poradenstvo súvisiace s 
implementáciou projektu“, konkrétne sa jedná o dodanie týchto služieb: 

 

Popis služieb:  
 priebežné poskytovanie poradenstva v otázkach týkajúcich sa  implementácie projektu 

(všetkých jeho aktivít)  
 zmeny schváleného projektu 

o identifikácia potreby zmien schváleného projektu v priebehu realizácie projektu 
o spracovávanie podkladov pre žiadosť o zmenu projektu vrátane objektívnych 

i subjektívnych príčin potrieb zmeny 
o stanovenie príčin a dôsledkov zmien v projekte s dopadom na dosiahnutie 

stanovených cieľov a ukazovateľov 
o Riešenie dopadu zmien vonkajších podmienok na realizáciu projektu (napr. zmena 

legislatívy, podmienky na trhu) 
 monitorovanie dodržiavania zmluvných povinností a postupov (princíp kontroly „4 očí“) 
 pomoc pri riešení problémov s realizáciou projektu 

tel:2023823131
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 príprava podkladov pre komunikáciu s ASFEU /prípadne aj samostatná komunikácia s 
ASFEU/ 

 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 

Rozsah zákazky: 100 hodín 
 

2. Služby budú poskytované v priestoroch mandanta alebo mandatára, príp. v iných vhodných 
priestoroch v rámci SR. 

3. Mandatár sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku 
zaplatiť mandatárovi odmenu popísanú v bode III tejto Zmluvy. 

 
 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Celková odmena za riadne a včasné splnenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len „odmena“) je 

stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami vo výške: 

 100 hod. * 16,90 EUR/hod. =  1 690,00 EUR 
 Slovom spolu: Jedentisícšesťstodeväťdesiat EUR  
 Položka rozpočtu: 1.5.3.2 Konzultácie a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu 

2. Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy a mandatár nemá 
nárok na pokrytie ďalších nákladov priamo súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom faktúrovacom období, teda na preplácaní oprávnených 
nákladov spojených s poskytnutím služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy každý mesiac na 
základe počtu hodín skutočne poskytnutých služieb (podložené výkazom práce) a dohodnutej 
hodinovej sadzby. 

4. Všetky platby dohodnuté v tomto článku Zmluvy budú splatné v lehote 14 dní od doručenia faktúry 
na základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu doručených 
mandantovi mandatárom do 15 dní po skončení fakturovaného obdobia. Mandatár berie do úvahy 
spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby nebude 
penalizovať 

 

 
IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Mandatár sa zaväzuje 
 

1/1  Mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení predmetu tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

1/2  Mandatár sa zaväzuje poskytnúť mandantovi v ktorejkoľvek etape realizácie projektu na jeho 
požiadanie želané informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu plnenia predmetu Zmluvy. 

1/3  Mandatár sa zaväzuje so všetkými informáciami získanými pri realizácii predmetu tejto Zmluvy 
zaobchádzať dôverne, nezneužívať ich v prospech seba ani tretích osôb, ani ich nepoužiť na iný 
účel ako vyplýva z tejto Zmluvy. 

1/4 Mandatár sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a chrániť záujmy mandanta. 

1/5  Mandatár sa zaväzuje zabezpečovať služby osobne, príp. osobami, u ktorých preukázal ich 
odbornú spôsobilosť požadovanú v rámci verejného obstarávania, predložením životopisu 
mandantovi a má s nimi pracovno-právny vzťah.. 

1/6  Mandatár sa zaväzuje pripraviť, spracovať a poskytnúť mandantovi všetky podklady, ktoré sú 
potrebné na predloženie vyhodnotenia projektu riadne a včas v zmysle platných právnych 
predpisov, usmernení a požiadaviek mandanta a to tak, aby bola zabezpečená refundácia 
nákladov spojených s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak do stanoveného termínu mandatár 
nepredloží mandantovi požadované doklady a na základe toho vzniknú rozhodnutím ASFEU 
neoprávnené výdavky vyššie uvedeného projektu, tieto v plnej preukázateľnej výške znáša 
dodávateľ, teda je povinný ich objednávateľovi vrátiť. 
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1/7   Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 120/2014/1.1/OPV, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 
všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a 
poskytnúť im  všetku potrebnú súčinnosť. 

1/8  Mandatár je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo spracovania osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

 
2. Mandant sa zaväzuje 
 

2/1  Poskytovať informácie a všetku potrebnú súčinnosť mandatárovi tak, aby mandatár mohol splniť 
predmet Zmluvy včas a riadne. 

2/2  V prospech účtu mandatára uhradiť všetky platby za podmienok dohodnutých v čl. III. tejto zmluvy. 

2/3  Mandant berie na vedomie, že všetky informácie o mandatárovi o jeho zamestnancoch, interných 
postupoch, know-how a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa mandatára, o ktorých sa dozvedel pri 
plnení predmetu tejto zmluvy a ktoré nie sú verejne dostupné a známe, sú predmetom obchodného 
tajomstva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a predmetom ochrany osobných 
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (všetko spoločne ďalej len 
„Dôverné informácie“). 

 
 

V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu zmluvné strany uskutočniť len písomne a po 
vzájomnej dohode formou dodatku k nej. 

2. V častiach tejto zmluvy osobitne neupravených platia ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného 
zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Režim zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade riešenia 
sporov súdnou cestou, je príslušným  miestom súd Slovenskej republiky podľa ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú do poskytnutia služieb v dohodnutom rozsahu, najneskôr 
do ukončenia projektu uvedeného v preambule zmluvy. 

5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v súlade s ust. § 574 a 575 Obchodného 
zákonníka a to aj bez uvedenia dôvodu s tým, že výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede. 

6. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, môže ktorákoľvek strana od zmluvy 
odstúpiť ihneď, čím nie sú dotknuté práva na náhradu škody, resp. vzájomné vyrovnanie. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou musia byť doručené 
osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo odoslané ako doporučená zásielka  na adresu 
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom mandant obdrží dva exempláre a mandatár 

jeden. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zúčastnenými stranami a účinnosť deň po zverejnení 
zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.. 

3. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná a 
uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.  Zmluvná voľnosť oboch účastníkov zmluvy 
nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení tejto zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. 
V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 
ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvy 
a dotknutým ustanovením. 
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5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky. 

 
 
Nitra, 26.9.2014     Humenné, 19.09.2014 
 
Mandant:      Mandatár: 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 

...............................................................                          ............................................................. 
             Mgr. Edita Križanová                   Slavomír Terezka 
                  Riaditeľka školy                           Konateľ 
 


