/
MANDÁTNA ZMLUVA

Pn1oha č. 3

uzatvorená podľa§ 566 a nasledujúcich a subsidiárne podľa § 262 zákona č. 513 / 1991 Zb. - Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Mandant:
Názov:

Obec Oščadnica

Sídlo:

Nám. M Bemáta č. 745, 023 01 Oščadnica

Z as tupeny:

Ing. Marián Plevko, starosta obce

IČO:

00 314 170

DIČ:

2020421513

I

I

Bankové spojenie:
číslo Účtu:
(ďalej len „rrnndant'J
a
Mandatár:

FinWorld, s.r.o.

Názov:

Klobučnícka 7, 811 01Bratislava

Sídlo:

Ing. Katarína Nováková, konateľ spoločnosti

Zastúpený:

36 682 721

IČO:

202 22 52 925

DIČ:
Bankové spojenie:
číslo Účtu:
(ďalej len „ rrnndatár")
uzatvárajú túto mandátnu zmluvu:
Preambula
Správa finančnej kontroly Bratislava ako Auditujúci orgán oznámila Predbežnou správou z vládneho auditu č.
A488, č. K3018 zo dňa 25.11.2015 mandantovi a to menovite obci Oščadnica, že na základe nedostatkov zistených
počas výkonu Vládneho auditu tak, ako uvádza v Predbežnej správe z vládneho auditu č. A488, č. K3018 zo dňa
25.11.2015 audítorská skupina navrhuje aplikovať finančnú opravu v sadzbe 511293,39 EUR.

1.
Predmet, účel a obsah zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečiť a vykonať za odplatu
pre mandanta podnikateľské poradenstvo, poradenstvo k fondom E Ú a zastupovanie mandanta voči tretím
osobám v konaniach a jednaniach týkajúcich sa činnosti Špecifikovanej v ods. 2 tohto článku.
2. Mandatár sa zaväzuje menom a na Účet mandanta vykonať nasledujúcu činnosť:
2.1 Zabezpečovať odborné poradenstvo - ekonomické, finančné a právne stanoviská, stanoviská
k administratívnym postupom zastupovať mandanta v jednaniach a konaniach s cieľom dosiahnuť
zrušenie alebo výrazné zníženie finančnej opravy, ktorú oznámila Správa finančnej kontroly ako
Auditujúci orgán Predbežnou správou z vládneho auditu auditu č. A488, č. K3018 zo dňa 25.11.2015.
2.2 Odborné poradenstvo a zastupovanie mandanta pre predmet činnosti podľa ods. 2.1 tohto článku bude
pozostávať najmä z:
o posúdenia oprávnenosti postupu SFK, ktorá zistila nezrovnalosť a vzniesla požiadavku na finančnú
opravu,
o vypracovania odborných stanovísk (konzultácii a písomných stanovísk), návrhov administratívnych
a právnych postupov súvisiacich s predmetom činnosti podľa ods. 2.1 tohto článku,
o zastupovania mandanta pre predmet činnosti podľa ods. 2.1 tohto článku v konaniach a jednaniach
s SFK.
2.3 Zabezpečovať vlastné režijné, organizačné a administratívne činnosti súvisiace s výkonom predmetu
činnosti Špecifikovanej v čl. I. tejto zmluvy.
2.4 Geľ om činnosti mandatára pri plnení predmetu tejto mandátnej zmluvy je odbornou činnosť ou dosiahnuť,
že výška navrhovanej finančnej opravy bude znížená minimálne o 5 percentuálnych bodov. V zmysle tejto
mandátnej zmluvy sa za dosiahnutie cieľa považuje ak SFK v predmetnej Správe z vládneho auditu č.A488
č.K3018 uvedie, že od návrhu finančnej opravy upúšťa, alebo výšku navrhovanej finančnej opravy znižuje
min. o 5 percentuálnych bodov oproti výške finančnej opravy navrhovanej v Predbežnej správe z vládneho
auditu auditu č. A488, č. K3018 zo dňa 25.11.2015.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Že predmet mandátnej zmluvy podľa ods. 2 tohto článku bude realizovaný priebežne
počas doby platnosti tejto mandátnej zmluvy.

II.
Doba plnenia
1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať predmet činnosti dohodnutý v tejto mandátnej zmluve a to v období od
podpísania tejto mandátnej zmluvy oprávnenými osobami až do doby ukončenia zmluvného vzťahu. Mandátna
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, zmluvný vzťah končí splnením cieľov zmluvypodľa ods. 2.4 čl. I. tejto
mandátnej zmluvy.

III.
Výška a splatnosť odmeny
. V nadväznosti na ustanovenia čl. I tejto mandátnej zmluvy sa mandant zaväzuje vyplatiť mandatárovi za
poskytnuté služby odmenu nasledovne:
Za poskytnutie odborného poradenstva a zastupovanie mandanta v zmysle ustanovení ods. 2 čl. I. tejto
mandátnej zmluvy odmenu vo výške 5 100,- EUR (slovom päťtisíc jednosto EUR) mesačne za každý ukončený
mesiac oproti fakturácii mandatára. Mandatár vyhotovuje faktúru kvartálne a to vždy posledný deň
kalendárneho Štvn'roka,, pričom prvú faktúru vyhotoví mandatár 31.3.2016.

Mandant sa zaväzuje vyplatiť mandatárovi mimoriadnu odmenu vo výške 5,0 % zo sumy, o ktorú sa finančná
oprava aplikovaná vo vzťahu k mandantovi a Projektu zníži v porovnaní s výškou finančnej opravy uvedenej
v Predbežnej správe SFK, v dôsledku odbornej činnosti mandatára v súlade s touto zmluvou. Nárok na
mimoriadnu zmluvnú odmenu vznikne mandatárovi dosiahnutím cieľa podľa ods. 2.4 čl. 1. tejto mandátnej
zmluvy, pričom musí b yť splnená podmienka, že Riadiaci orgán výšku finančnej opravy oproti návrhu SFK
nenavys1.
IV•

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak súčet odmeny stanovenej v ods. 1 čl. III tejto mandátnej zmluvy a
mimoriadnej odmeny percentuálne stanovenej podľa ods.2 čl. III tejto mandátnej zmluvy presiahne sumu
20.000, 00 EUR (slovom Dvadsať tisíc EUR) mandatár bude fakturovať maximálnu celkovú odmenu vo výške
20.000, 00 EUR (slovom Dvadsať tisíc EUR).

4.

Dohodnutá výška odmeny je uvedená bez DPH K dohodnutej odmene Účtuje mandatár DPH podľa
predpisov platných v čase fakturácie. Mandant sa zaväzuje hradiť jednotlivé zložky odmeny podľa tohto článku
(III) zmluvy, na základe faktúr vystavených mandatárom, bezhotovostným prevodom v prospech Účtu
mandatára. Odmena je uhradená dňom pripísania príslušnej finančnej čiastky na bankový Účet mandatára.
IV.
Povinnosti mandatára

1. Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a ustanovenia tejto
mandátnej zmluvy, zaväzuje sa riadiť podkladmi mandanta odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto mandátnej
zmluvy a podkladmi poskytnutými na základe vyžiadania mandatára.
2. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. 1. tejto mandátnej zmluvy.
3. Mandatár je povinný postupovať pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto mandátnej zmluvy s odbornou
starostlivosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť záujmy mandanta.
4. Činnosť na ktorú sa mandatár zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho
záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznamovať mandantovi všetky
okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu a ktoré môžu mať vply v na zmenu pokynov mandanta.
5. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti upowrniť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré
by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že mandant i napriek upozorneniu mandatára na splnení
pokynov trvá, mandatár nezodpovedá za škodu takto vzniknutú a za prípadné náklady, ktoré vzniknú v príčinnej
súvislosti s takýmto konaním.
6. Mandatár je povinný pravidelne informovať mandanta o priebehu svojej činnosti.

v.

Povinnosti mandanta
1.

Mandant je povinný vykonať zo svojej strany všetko, aby mandatár mohol splniť svoj záväzok, naJma
odovzdať mu včas veci a informácie potrebné k vybaveniu záležitosti, pokiaľ nie je dohodnuté, že ich má
mandatár obstarať sám Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi dokumenty a informácie vyžiadané
mandatárom pre účely riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, aby bolo
zabezpečené riadne a včasné poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy mandatárom a poskytnúť mu súčinnosť
v prípade ak bude podľa informácie mandatára potrebná.

2. Mandant sa zaväzuje v súlade s čl. VII. tejto zmluvy zosúladiť svoje konania s konaním mandatára tak, aby
neohrozil dosiahnutie cieľ ov mandatára v zmysle ust. bodu 2 čl. 1. tejto zmluvy.

Mandant sa zaväzuje vyplatiť dohodnutú odmenu spojenú s realizáciou predmetu tejto mandátnej zmluvy
uvedenú v čl. III. tejto mandátnej zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

VI.
Zachovanie dôvernosti informácií
1. Všetky informácie o činnosti mandanta sú považované za mandantove know - how, sú predmetom
obchodného tajomstva mandanta a mandatár sa zaväzuje zachovať ich v tajnosti. V prípade porušenia tohto
ustanovenia má mandant nárok na náhradu škody.

2. Všetky úkony a postupy mandatára sú považované za mandatárove know-how, sú predmetom obchodného
tajomstva mandatára a mandant sa zaväzuje zachovať ich v tajnosti a to aj po ukončení zmluvného vzťahu.
V prípade porušenia tohto ustanovenia má mandatár nárok na náhradu škody.
3. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o činnosti mandanta a o všetkých technických úkonoch, ktoré
pre neho vykonal, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s výnimkou poskytnutia informácií osobám, ktorých
činnosť je nevyhnutná alebo Účelná na splnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, ktoré však budú zaviazané
rovnakou mierou mlčanlivosti k jednotlivým poskytnutým informáciám. V prípade porušenia tohto ustanovenia
má mandant nárok na náhradu škody.

4. Za dôverné informácie, vo vzťahu ku ktorým sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť sa považujú i
akékoľvek iné skutočnosti, informácie, či údaje o mandatárovi, mandantovi alebo príslušnom projekte podľa
bodu 2.1, ktoré majú určité hodnoty a sú tak spôsobilé priniesť niekomu aspoň potenciálne určitý prospech
alebo poškodiť mandanta/ mandatára alebo ktoré sú stranou, ktorá ich poskytuje označené za dôverné alebo ich
dôverná povaha vyplýva z ich podstaty alebo z okolností známych druhej zmluvnej strane. Za dôverné
informácie je potrebné považovať aj všetko to, čo b y mohlo ohroziť dobré meno zmluvných strán. Povinnosť
mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií majú zmluvné strany i po skončení platnosti tejto zmluvy.
5. Na dosiahnutie dôslednej ochrany obchodného tajomstva podľa tejto zmluvy sa strany výslovne dohodli, že
nebudú poskytovať bez výslovného predchádzajúceho súhlasu druhej zo zmluvných strán žiadne informácie
alebo vyhlásenia vo vzťahu k tretím osobám, médiám a pod.
VII.
Plnomocenstvo
1. Mandant vo vzťahu k tretím osobám udeľuje týmto mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal v mene a na
Účet mandanta pri zabezpečovaní jednotlivých poradenských činností podľa čl. 2 tejto zmluvy ako jeho
splnomocnený zástupca, pričom dodržiava zásady podľa bodu 2.2 čl. I. tejto zmluvy. Mandatár je oprávnený
jednotlivými úkonmi poveriť i inú osobu alebo splnomocniť tretiu osobu na viaceré úkony a činnosti podľa
tejto zmluvy v rámci plnomocenstva poskytnutého mandantom.

VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté v tejto mandátnej zmluve sú zabezpečované
v súlade so zmluvnými podmienkami.

2. Mandatár nezodpovedá za vady a škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta,
alebo pokynom udelených mandantom a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť.
3. V prípade, ak mandatár preukázateľným spôsobom poruší zmluvné podmienky uvedené v tejto zmluve zaväzuje
sa nahradiť mandantovi škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto porušenia preukázateľne vznikla.

IX.
Skončenie zmluvného vzťahu
1. Zmluvný vzťah končí uply n utím doby plnenia v zmysle čl. II. tejto zmluvy.
2. Zmluvný vzťah môže byt' ukončený predčasne písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvu nie je možné
predčasne vypovedať pred uply n utím doby plnenia a zmluvné strany sa dohodli, že na vzťah založený touto
zmluvou sa nebude aplikovať ustanovenie § 57 4 ods. 1 alebo 575 ods. 1 Obchodného zákonníka.

X.
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. Zmluva je výsledkom súťaže s názvom: AUDIT A488 - odborné poradenstvo a zastupovanie voči tretím
osobám.
2. Všetky vzťahy, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
všeobecnými právnymi predpismi platnými na území SR, najmä Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi
predpismi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Že dodatky a/ alebo zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky písomnosti doručované na základe tejto zmluvy sa považujú za doručené
najneskôr dňom vrátenia zásielky ako nedoručenej aj ak sa o nej adresát nedozvie, ak boli zaslané na poslednú
známu adresu druhej zmluvnej strany alebo dňom odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky adresátom.
5. Všetky sumy podľa tejto zmluvy sú uvádzané bez príslušnej sadzby DPH
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a Účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári.
8. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a Účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému Účelu zmluvných
stran.
9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si túto zmluvu pred jej
uzavretím pozorne prečítali, celému jej obsahu porozumeli, Že túto zmluvu uzatvárajú bez akéhokoľvek nátlaku,
slobodne a vážne, ako prejav dobrej vôle a na znak súhlasu so znením tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú.

V Oščadnici, d ň a . 11.12.2015

v Bratislave, dňa ............................ .

Mandant:

Manda
Ing. Katarína Nováková, konateľ
FinWorld,s.r.o.

