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Mandátna zmluva 
 

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 

právnych predpisov 

 

Článok  I 

Zmluvné strany 

 

Mandant  :  Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša 

Sídlo   :  Chlebnice 134, PSČ: 027 55 Chlebnice 

IČO   :  37808770 

DIČ   :  2021614133 

Zastúpený  :  Mgr. Monika Oklapková – riaditeľ školy 

Telefonický kontakt :  0915 807 291 

E-mail    :  zschlebnice@gmail.com 

(ďalej v texte zmluvy len mandant) 

 

a 

 

Mandatár  :  Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult 

Sídlo   :  Záhradná 650/26, 01324 Strečno 

IČO   :  54479479 

DIČ   :  1086177807 

Štatutárny zástupca :  Ing. Dušan Hanulják 

Telefonický kontakt :  +421 911 456 532 

E-mail   :  info@beanconsult.sk 

 (ďalej v texte zmluvy len mandatár) 

 

 

 

Článok  II 

Predmet zmluvy 

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje vykonávať pre mandanta nasledovnú činnosť: 

 

„Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní“ 

 

2. Činnosť podľa bodu 1 tohto článku je najmä: 

a) Určenie predpokladanej hodnoty zákazky, 

b) Príprava zadania, 

c) Realizácia verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou 

d) Realizácia verejného obstarávania formou podlimitnej zákazky s využitím elektronického 

trhoviska, 

e) Príprava kompletnej dokumentácie v elektronickej forme (alt. po dohode v papierovej forme), 

f) Príprava a predkladanie súhrnných správ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

g) Správa účtov mandanta v systémoch EKS, UVO, TENDERnet, Elektronická platforma 

h) Príprava zmluvných návrhov. 
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Článok III 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku II tejto zmluvy riadne, zodpovedne a svedomito. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy 

a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

plnenie úloh. 

2. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou. 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 oznámiť mandantovi 

všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

mandanta. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v 

záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však 

mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant. 

 

Článok  V 

Odmena a spôsob jej vyplácania 

 

1. Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie činnosti  podľa tejto zmluvy vo výške:                           

 

Suma :  60 ,-EUR za každý kalendárny mesiac trvania zmluvy 

 

Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr spätne za prechádzajúce obdobie troch mesiacov. 

Mandatár nie je platcom DPH. V prípade, ak sa v budúcnosti mandatár stane platcom DPH, bude 

DPH účtovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.  

 

Článok VI 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť jednou z nasledovných možností: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) vypovedaním zmluvy mandantom, 

c) vypovedaním zmluvy mandatárom.  

2. Mandant aj Mandatár môže vypovedať túto Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je 1 mesiac  a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných 

strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka 

o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. 

3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom mandant dostane jedno vyhotovenie 

a mandatár jedno vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom 

zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.4.2022. 

. 

 

 

 

 

V Chlebniciach dňa 22.03.2022                       

 

 

 

Mandant      Mandatár 

 

 

 

 

................................................... ................................................... 

Mgr. Monika Oklapková Ing. Dušan Hanulják 

Riaditeľ školy  Štatutár 

 

 

                       


