
1 
 

MANDÁTNA ZMLUVA 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 

uzavretá podľa § 566 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. zákonov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi  týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Mandant: 
 
Obchodné meno: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice 
IČO: 31257402 
Organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Košiciach, registračné číslo: OVVS/10/2003 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 0447192002/5600 
zastúpená: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. - riaditeľ  
 
(ďalej „mandant“) na strane jednej  
 
a 
 
Mandatár: 
 
Obchodné meno: CEDS, s.r.o. 
Sídlo: Humenská 3, 040 11 Košice-Západ 
IČO: 46 751 904 
DIČ: 2023586609 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
30514/V 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
číslo účtu: 2929882152/1100 
zastúpená: Ing. Gabriel Kiss - konateľ 
 
(ďalej „mandatár“) na strane druhej; 

 
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spolu ako „zmluvné 
strany“). 
   

 
Článok 1 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 
1.1. Mandant vyhlasuje, že je nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým 

samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti v súlade s § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení zákona č. 35/2002 Z. z,  
 

1.2. Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený podnikať na základe živnostenského oprávnenia 
vydaného Obvodným úradom v Košiciach, evidenčné Číslo živnostenského registra: 820-
72895, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31. 8. 2012. 

 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností mandanta a mandatára, ktorý sa na 

základe tejto zmluvy zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet bude vykonávať za dohodnutú 
odmenu činnosti uvedené v Čl. 2.3. tejto zmluvy.  
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2.2. Predmetom tejto zmluvy nie je udelenie plnomocenstva na právne úkony v mene mandanta 

vo veciach týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, a to vo vzťahu k potenciálnym alebo 
existujúcim klientom mandanta alebo vo vzťahu k akýmkoľvek tretím osobám. 

 
2.3. Predmetom činnosti mandatára podľa tejto zmluvy je najmä: 
 

 
2.3.1. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu HOSKA (HUSK/0801/2.3.1/0106), 

ktoré sa týkajú hlavne prípravy monitorovacích správ po ukončení projektu, účasti na 
kontrolách a auditoch, komunikácie s partnermi projektu, prípravy správ o realizácií 
projektu pre vedúceho partnera, RO a SORO. 
 

2.3.2. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu Kéked - Trstené n/Hornádom 
(HUSK/0801/2.3.1/0147), ktoré sa týkajú hlavne prípravy monitorovacích správ po 
ukončení projektu, účasti na kontrolách a auditoch, komunikácie s partnermi projektu, 
prípravy správ o realizácií projektu pre vedúceho partnera, RO a SORO. 
 

2.3.3. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu STREKA (HUSK/0901/2.3.1/0022), 
ktoré sa týkajú hlavne prípravy monitorovacích správ po ukončení projektu, účasti na 
kontrolách a auditoch, komunikácie s partnermi projektu, prípravy správ o realizácií 
projektu pre vedúceho partnera, RO a SORO. 

 
2.3.4. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - 

Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica (ITMS: 22170120020), ktoré sa týkajú hlavne 
prípravy monitorovacích správ po ukončení projektu, účasti na kontrolách a auditoch, 
komunikácie s partnermi projektu, prípravy správ o realizácií projektu pre vedúceho 
partnera, RO a SORO. 
 

2.3.5. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu „Cestné prepojenie Zemplénagárd - 
Veľké Trakany“ (HUSK/0801/2.3.1/0105), ktoré sa týkajú hlavne prípravy 
monitorovacích správ po ukončení projektu, účasti na kontrolách a auditoch, 
komunikácie s partnermi projektu, prípravy správ o realizácií projektu pre vedúceho 
partnera, RO a SORO. 
 

2.3.6. Činnosti vyplývajúce z funkcie manažéra projektu „KAPA“ (HUSK/1301/2.3.1/0020), 
ktoré sa týkajú hlavne prípravy monitorovacích správ na úrovni partnera projektu, 
prípravy monitorovacích správ na úrovni projektu, prípravy žiadostí o zmeny 
v projekte, prípravy a koordinácie publicity projektu, účasti na pracovných 
stretnutiach, kontrolných dňoch, kontrolách a auditoch, komunikácie s partnermi 
projektu, prípravy správ o realizácií projektu pre vedúceho partnera, RO a SORO. 

 
2.3.7. Expertné činnosti pri príprave projektov a pri ich realizácii. Budú to predovšetkým 

tieto činnosti : prípravné analytické práce, realizácia prieskumov, spoluorganizovanie 
seminárov, konferencií a výstav; príprava obsahu diseminačných materiálov – brožúr, 
letákov, inzerátov a podobne; spolupráca na tvorbe databáz; spoluúčasť na príprave 
štúdií, práce súvisiace s prípravou a realizáciou projektov a ich manažovaním a ďalšie 
odborné práce pre potreby agentúry podľa pokynov mandanta. 

 
 

Článok 3 
Záväzky mandatára 

 
3.1. Mandatár je povinný: 
 

3.1.1. postupovať pri výkone činností podľa tejto zmluvy podľa pokynov a v súlade so 
záujmami mandanta, o ktorých má vedomosť, alebo o ktorých mal, či objektívne 
mohol mať vedomosť. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to 
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v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas, o čom je povinný 
bez zbytočného odkladu informovať mandanta, 

 
3.1.2. oznámiť mandantovi včas všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti podľa tejto 

zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na výkon činnosti podľa tejto zmluvy alebo na zmenu 
pokynov mandanta. Mandatár je ďalej povinný kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy 
okamžite oznámiť mandantovi akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú jeho vyhlásenia 
podľa Čl. 1.2. tejto zmluvy, 

 
 

3.1.3. konzultovať s mandantom a informovať ho o svojej činnosti kedykoľvek ho na to 
mandatár vyzve písomne alebo telefonicky, 

 
3.1.4. informovať záujemcov alebo tretie osoby, s ktorými vstupuje do rokovaní alebo rokuje 

o predmete tejto zmluvy o tom, že svoju činnosť vykonáva v mene mandanta, avšak 
nie je oprávnený robiť akékoľvek právne úkony alebo dávať akékoľvek záruky v mene 
mandanta, 

 
3.1.5. poskytovať pri výkone činností podľa tejto zmluvy pravdivé a úplné informácie 

a nezamlčovať dôležité skutočnosti týkajúce sa činností podľa predmetu tejto zmluvy  
a mandanta,  

 
3.1.6. umožniť štatutárnym orgánom alebo vedúcim zamestnancom mandanta nahliadnuť 

do všetkých záznamov týkajúcich sa výkonu činností mandatára podľa tejto zmluvy 
a umožniť vyhotovovanie kópií uvedených záznamov. Mandatár je ďalej povinný 
umožniť účasť štatutárnych orgánov alebo vedúcich zamestnancov mandanta pri 
akejkoľvek jeho činnosti podľa tejto zmluvy, 

 
 

Článok 4 
Záväzky mandanta 

 
4.1. Mandant je povinný: 
 

4.1.1. poskytnúť mandatárovi na základe jeho žiadosti potrebnú súčinnosť a spoluprácu 
odborných zamestnancov alebo ďalších spolupracujúcich osôb mandanta, vždy ak si 
to vyžaduje riadne vykonanie činností podľa tejto zmluvy, 

 
4.1.2. poskytnúť mandatárovi včas všetky informácie potrebné na výkon činností podľa tejto 

zmluvy, ako aj informovať mandatára bez zbytočného odkladu o každej zmene 
týkajúcej sa poskytovaných informácií tak, aby mandatár mohol plniť riadne a včas 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, 

 
4.1.3. uhradiť mandatárovi odmenu podľa článku 5. tejto zmluvy. 

 
 

Článok 5 
Odmena mandatára 

 
5.1. Za výkon činností podľa tejto zmluvy patrí mandatárovi odmena podľa nasledujúcej 

špecifikácie: 
 

5.1.1. Odmena vo výške 11,00 EUR/hod. (slovom: jedenásť EUR) na základe predložených 
mesačných výkazov práce. 
 

5.1.2. Predpokladaný počet odpracovaných hodín: 
5.1.2.1. Na základe bodu 2.3.1 – 40 hodín; 
5.1.2.2. Na základe bodu 2.3.2 – 40 hodín; 
5.1.2.3. Na základe bodu 2.3.3 – 40 hodín; 
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5.1.2.4. Na základe bodu 2.3.4 – 80 hodín; 
5.1.2.5. Na základe bodu 2.3.5 – 40 hodín; 
5.1.2.6. Na základe bodu 2.3.6 – 640 hodín; 
5.1.2.7. Na základe bodu 2.3.7 – 200 hodín; 

 
 

 
5.2. Mandant je povinný zaplatiť odmenu podľa Čl. 5.1.1. tejto zmluvy na základe mandatárom 

vystavenej faktúry. Mandatár je oprávnený vystavovať faktúru mesačne a so splatnosťou 
minimálne 14 dní.  

 
5.3.  Mandatár je oprávnený vystaviť faktúru na základe reálne uskutočnených prác, deklarovaných 

mesačným pracovným výkazom.  
 

 
Článok 6 

Trvanie Zmluvy 
 
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení na web stránke 
mandanta. Zmluva končí dňa 30.06.2015. 

  
6.2 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom účinky 

výpovede nastávajú uplynutím jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá je rovnaká v prípade 
mandanta i mandatára. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 
6.3 Najneskôr do konca výpovednej lehoty je mandatár povinný vrátiť mandantovi všetko, čo od 

neho pred vznikom alebo počas trvania tejto zmluvy prevzal alebo získal pri výkone činností 
podľa tejto zmluvy, vrátane všetkých dokladov a nosičov s informáciami týkajúcimi sa 
predmetu tejto zmluvy alebo mandanta. Mandatár je rovnako povinný vydať mandantovi 
všetky doklady a nosiče s informáciami, ktoré získal od tretích osôb, ak ich mandant 
nadobudol v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy, alebo ak sa týkajú mandanta.  

 
 
 

Článok 7 
Spoločné a záverečne ustanovenia 

 
7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej 

vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov 
osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany podpisujú túto 
zmluvu na dôkaz súhlasu s celým jej obsahom. 

 
7.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 

dodatkov, podpísaných mandantom a mandatárom. 
 
7.3. Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. Na právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

 
7.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná 

strana obdrží jej jedno podpísané vyhotovenie.   
 
 
Podpisy zmluvných strán: 
 
 
 Mandatár: 

CEDS, s.r.o. 
IČO: 46 751 904 
Zastúpený: Ing. Gabriel Kiss - konateľ 
 
 
 

Mandant: 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 
Košice n.o. 
IČO: 31257402 
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – riaditeľ 
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