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MANDÁTNA ZMLUVA 

 
 

medzi 
 
 
 

Obec Drienica 
 
 
 

na strane jednej 
 
 
a 
 
 

SQM s.r.o. 
 
 
 

na strane druhej 
 
 

pre projekt: 
 
 

„Drienica – Zberný dvor“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



č. 204/2018 
 

Dňa, mesiaca a roku uvedeného nižšie podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zákonov (Obchodný zákonník) a v zmysle ustanovení § 566 a násl. citovaného zákona, 

je uzatvorená táto: 
 

MANDÁTNA ZMLUVA 
ďalej len „Zmluva“ 

 
medzi 

 
Mandant:   Obec Drienica 
so sídlom:   Drienica 168, 083 01 Sabinov 
IČO:    00 326 968 
DIČ:    2020543085 
zastúpený:   Ing. Igor Birčák, starosta  
e-mail:      drienica@drienica.sk 
 
(ďalej len „Mandant“) 
 

na strane jednej 
 
a 

 
Mandatár:   SQM, s.r.o. 
so sídlom:   Partizánska cesta 71, 974 01  Banská Bystrica 
IČO:    36 634 948 
DIČ:   2021945629 
IČ DPH:   SK 2021945629 
zastúpená:   Ing. Peter Krnáč, konateľ spoločnosti 
e-mail:   krnac@sqm.sk  
bankové spojenie:  Tatrabanka a. s., č. účtu: 2626098117 / 1100 
   IBAN: SK7411000000002626098117 SWIFT: TATRSKBX 
údaje z OR:   zapísaná v OR vedenom Okresným súdom BB, Vložka číslo:  10120/S 
 
 
(ďalej len „Mandatár“) 
 

na strane druhej 
 

spolu „Zmluvné strany“ 
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I. Predmet zmluvy 
 

1.1    Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta vypracuje a zrealizuje 
verejné obstarávanie na zákazku  „Drienica – Zberný dvor - stavba“ a „Drienica – Zberný 
dvor - tovary“, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov. Mandatár na základe rozpočtu zákazky navrhne postup zadávania 
zákazky podľa č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
 

II. Odmena a jej splatnosť 
 

2.1  Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie odborných služieb vo verejnom 
obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb vo výške: 

2500 € bez DPH t.j. 3000 € s DPH 
 

2.2 Mandatár je oprávnený fakturovať poskytnuté služby po realizácii procesov verejného 
obstarávania. 
 
2.3    Zmluvné strany dojednávajú splatnosť faktúry vystavenej Mandatárom so splatnosťou  
15 dní.  
 

III. Práva a povinnosti mandatára pri plnení zmluvy 
 

3.1 Mandatár sa zaväzuje poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní odborne 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR 
a na základe pokynov mandanta. 
 
3.2 Ak by pokyny mandanta boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo 
ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, mandatár na túto skutočnosť mandanta upozorní. 
 
3.3 Ak by mandant trval na poskytnutí odborných služieb požadovaným spôsobom aj 
napriek tomu, že bol mandatár písomne upozornený na rozpor so zákonom o verejnom 
obstarávaní alebo ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, je mandatár oprávnený 
okamžite od zmluvy odstúpiť. 
 
3.4 Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta ďalšie, dodatočné informácie alebo 
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odborných služieb. Pri určení spôsobu a 
metodiky poskytovania odborných služieb je mandatár oprávnený postupovať samostatne. 
 
3.5 Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých 
mandantom v súvislosti s poskytovaním odborných služieb. 
 
3.6 Mandatár je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak mandant ani na 
požiadanie neposkytne mandatárovi potrebné podklady a súčinnosť. 
 
3.7 Mandant je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať 
mandatárovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb. 
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3.8 Mandant je povinný poskytovať mandatárovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie 
odborných služieb. 

IV. Doba trvania zmluvy

     4.1   Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy a uzatvára sa na dobu 
určitú do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4.2   Tento zmluvný vzťah môže byť pred uplynutím doby uvedenej v bode 5.1 toho článku  
ukončený: 

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 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.

4.3   Záväzok Mandatára uskutočňovať dohodnuté záležitosti a záväzok Mandanta uhradiť         
Mandatárovi dohodnuté odmeny zaniká ku dňu skončenia platnosti Zmluvy. 

4.4   Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade predčasného ukončenia Zmluvy 
niektorou zo zmluvných strán. Mandatárovi ostávajú dovtedy prijaté platby od Mandanta na 
základe Zmluvy a Mandatár má nárok na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených 
nákladov spojených s plnením tejto zmluvy do momentu ukončenia Zmluvy, ak náklady 
prevyšujú sumu dovtedy prijatých platieb od Mandanta. 

4.5   V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán, mandatár 
je povinný vrátiť doteraz prijaté platby od mandanta na základe tejto Zmluvy ak mandatár 
spôsobil, že mandant od zmluvy odstúpil pre nesúčinnosť mandatára alebo porušovania 
ustanovení tejto Zmluvy mandatárom. Mandatár má však právo na doposiaľ účelne 
vynaložené náklady. 

V. Sankcie 

6.1   V prípade, že Mandatár zvlášť hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce 
z tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zaplatenej ceny 
- odmeny vrátane DPH za každé jedno porušenie tejto zmluvy. 

6.2   V prípade, že bude Zmluva vypovedaná Mandantom je Mandatár povinný dokončiť 
všetky vopred dohodnuté úkony v tom, ktorom bode, podľa čl. I. tejto Zmluvy, za ktoré 
Mandatárovi prináleží vopred dohodnutá odmena. 

6.3   Pre prípad nesplnenia úhrady faktúry v lehote splatnosti je Mandant povinný zaplatiť 
Mandatárovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň 
omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár si nebude uplatňovať úrok z omeškania 
v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. 
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Vl. Záverečné ustanovenia 

7.1 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

7.2 Všetky zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 

7.3 Zmluva zaniká uskutočnením právnych úkonov a činnosťou Mandatára dohodnutých 

v tejto Zmluve. 

7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

7.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ju 
slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok 

vlastnou rukou podpisujú. 

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mandanta. 

VB k 
. 
B 

. .
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Za SQM, s.r.o. 
Ing. Peter Krnáč - konateľ spoločnosti 

Za Obec Drienica 
Ing. Igor Birčák - starosta 
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