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ZMLUVNÉ STRANY: 

 

 

MANDANT:               Obec Paňa 

IČO:                                  00308366 

So sídlom:                              Paňa 26, 951 05 

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                         2254745001/5600 

Zastúpený:                       Ing. Milan Korenči, starosta obce 

  

     

MANDATÁR:     EURO-AGENTÚRA s.r.o. 
Zapísaný v:                       Registrácia OR OS Nitra, odd.: Sro, Vložka číslo: 31965 /N 

IČO:                                  46713131 

DIČ:                                  2023544699    

So sídlom:                         Schurmannova 1206/3, 949 01  Nitra        

Bankové spojenie:            Tatrabanka a.s., pobočka Nitra 

Číslo účtu:                         SK66 1100 0000 0029 2188 4241 

Zastúpený:                         Ing. Katarína Cigľarová, PhD. 

 

 

 
ČLÁNOK I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom  zmluvy  je  riadenie  projektu Štrukturálnych fondov EÚ – prostredníctvo Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry,  PRV 2014-2020 , Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4 Výzva č. 22/PRV/2017, Opatrenie 7 – 

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje najmä 

k nasledujúcim úkonom: 

a) Monitoring a podávanie informácií o aktuálnych výzvach vhodných pre Mandanta, 

b) Poradenská a konzultačná činnosť v rámci jednotlivých výziev Štrukturálnych fondov EÚ, 

c) Komplexné spracovanie projektu a žiadosti k jednotlivým Opatreniam a výzvam, 

d) Komplexné riadenie a spracovanie verejného obstarávania pri podaných projektoch, 

e) Zastupovanie mandanta pri prípadných jednaniach s náležitými úradmi podľa potreby riadenia projektu  

vrátane verejného obstarávania, 

 

2. Za   týmto  účelom  mandant  udeľuje  mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony,  ktoré bude  mandatár  

vykonávať  na  základe  tejto zmluvy.  

 

 

ČLÁNOK II. 

LEHOTA PLNENIA 

 

1. Mandatár bude činnosť podľa článku čl. I. tejto zmluvy vykonávať od podpisu tejto zmluvy až do doby 

ukončenia daného projektu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4
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ČLÁNOK III. 

ODMENA MANDATÁROVI 
 

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za splnenie predmetu podľa článku č. I tejto zmluvy odmenu podľa 

článku IV. tejto zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Mandant za realizáciu v zmysle článku I.:  

    1300,00 €  

2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu v dvoch splátkach nasledovne:  

  50% tj. 650,00 € do 7 dní po podpise tejto mandátnej zmluvy na základe riadne vystavenej faktúry 

    50% tjt 650,00 € do 7 dní po odovzdaní dokumentácie projektu a verejného obstarávania 

3. Faktúra – daňový doklad sa považuje za uhradenú dňom pripísania odmeny v plnej výške na účet mandatára.     

 

 

 

ČLÁNOK V. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Mandant sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých relevantných informácií a dokladov na plnenie tejto zmluvy,. 

2. Mandant je povinný vytvoriť mandatárovi všetky podmienky tak, aby predmet zmluvy mohol plniť včas 

a riadne, a za týmto účelom bude úzko spolupracovať s mandatárom.      

3. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou  v súlade so záujmami 

mandanta, a zároveň vo veci predmetu tejto zmluvy chrániť záujmy mandanta.   

4. Mandatár sa nemôže odchýliť od pokynov mandanta.        

5. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti včas upozorniť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, 

ktoré by mohli mať za následok zmarenie účelu tejto zmluvy alebo vznik škody. V prípade, že mandant aj 

napriek upozorneniu zo strany mandatára trvá  na realizácii  jeho pokynov, nezodpovedá mandatár za takto 

vzniknutú škodu.  

 

 

ČLÁNOK VI. 

SANKCIE 
 

1. Ak po podpise tejto zmluvy mandant z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného mandatárom odstúpi od plnenia 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 

mandatárovi, mandant uhradí mandatárovi pokutu vo výške 500,00 €.  

2. Ak po podpise tejto zmluvy mandatár z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného mandantom odstúpi od plnenia 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní plnenie záväzkov vyplývajúcich  z  tejto  zmluvy  

mandantovi,  mandatár  uhradí  mandantovi   pokutu  vo  výške  500,00 €. 

 

 

 

ČLÁNOK VII. 

ZÁNIK ZMLUVY  

 
1. Platnosť zmluvy zaniká v prípade splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, alebo vzájomnou dohodou oboch 

zmluvných strán. 
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ČLÁNOK VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvu možno meniť alebo ju rušiť iba písomne, a to formou dodatkov na základe dohody  obidvoch  

zmluvných   strán  podpísaných   oprávnenými  stranami  oboch  strán.  

2. Zmluva  je vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  každá  strana disponuje jedným.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.          

5. Zmluvné strany sa  dohodli, že práva a povinnosti tejto  zmluvy  prechádzajú aj na ich  právnych nástupcov.   

6. Vo  veciach  neupravených  touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného zákonníka.           

 

  

 

 

 

 Za mandanta:        Za mandatára: 

 Dátum:.5.10.2017     Dátum: 5.10.2017 

 Miesto: Paňa                    Miesto: Nitra 

 

 

 

 

            _________________________             _________________________ 

       Ing. Milan Korenči                                       Ing. Katarína Cigľarová, PhD. 

                

 


