MANDÁTNA ZMLUVA
Č . 2 / 2 0 1 2 / H U S K / 1 1 0 1 / 1 . 6 .2 / 0 0 1 8
Uzatvorená podl'a § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
( Obchodný zákonník)
Čl. I.
Zmluvné strany
1. Mandatár:

2. Mandant:

Ing. Ingrid Pláštiková, Drahová 1048/15, 985 06 Utekáč,
IČO: 40592952, DIČ: 1030613221, Slovenská sporiteľňa a.s., č.ú.
0341404097/0900, zapísaná v ŽR 607-6914, č.Ţo - 2005/00825/2/BEN
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, Ţelezničná 2,
987 01 Poltár, v zastúpení: Ing. Zuzana Šmatlíková, štatutárna
zástupkyňa, IČO: 37890778, DIČ: 2021688394, VÚB a.s., č.ú.
1664536953/0200, zapísané v registri na Krajskom úrade v Banskej
Bystrici

Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je odborné a organizačné zabezpečenie finančného riadenia aktivít v
projekte
„Pracuj doma!
Integrovaný
trh
práce a program sprostredkovania
vzdelávania", ktorý bol schválený a podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
2007-2013, kód projektu HUSK/1101/1.6.2/0018, oficiálne heslo programu: Budujeme
partnerstvá. Mandatár bude na pozícii finančný manažér:
1. zabezpečovať prípravu monitorovacej správy na úrovni partnera v tlačenej podobe
2. zabezpečovať prípravu monitorovacej správy v elektronickej podobe
3. zabezpečovať prípravu podkladov pre finančnú časť monitorovacej správy
4. kontrolovať finančné čerpanie rozpočtu projektu
5. kontrolovať dodržiavanie čerpanie rozpočtu podľa položiek
6. zabezpečovať a odborne dohliadať na prípravu podpornej dokumentácie
7. kontrolovať podpornú dokumentáciu
8. dohliadať na efektívne financovanie aktivít projektu
9. pripravovať návrhy zmien rozpočtu
10. pripravovať podklady k VO a vyhodnocovať VO
11. realizovať finančné operácie na účte - úhrada faktúr

12. kontrolovať účtovné náležitostí dokladov
13. účtovať projektové náklady do účtovníctva partnera - KP
14. evidovať a archivovať doklady
15. dohliadať na dodržiavanie platnej legislatívy SR
16. spolupracovať s členmi projektového tímu a s partnermi projektu
17. zúčastňovať sa stretnutí projektového tímu

Čl. III.
Lehota plnenia
Mandatár bude činnosť podľa čl. 11. vykonávať' v období od 01.11.2012 do 31.10.2013, t.j.
počas doby realizácie aktivít projektu. Individuálny pracovný harmonogram si mandatár bude
prispôsobovať jednotlivým čiastkovým aktivitám a bude korešpondovať s celkovým
harmonogramom realizácie projektu.

Čl. IV.
Odmena
Mandant sa zaväzuje vyplatiť mandatárovi za vykonanie činností podľa čl. 11. odmenu.
Odmena je stanovená na 10,00 € vrátane DPH za odpracovanú hodinu. Mandant počas celej
doby realizácie projektu odpracuje maximálne 540 hodín, za čo mu bude vyplatená celková
odmena maximálne 5 400,00 €. Podkladom pre úhradu odmeny bude faktúra vystavená za
odpracované hodiny podľa priloženého pracovného výkazu. V odmene uvedenej v tomto
článku sú zohľadnené všetky náklady, ktoré mandatárovi vzniknú pri plnení činností podľa čl.
11. Splatnosť faktúr je minimálne 14 dní. Mandatár nie je platiteľom DPH.

Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán
Mandatár za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi mandanta - projektovému manažérovi.
Neodkladne ho informuje o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon činností
podľa čl. 11. Koná v mene mandanta osobne a chráni záujmy mandanta.
Zástupca mandanta je povinný odovzdať mandatárovi podklady potrebné pre výkon jeho
činnosti podľa čl. 11. (napr. schválený projekt, zmluvu, rozpočet...) a spolupracovať s
mandatárom počas celej doby realizácie projektu. V prípade vážneho porušenia jednotlivých
ustanovení zmluvy zo strany mandatára bude zmluva písomne ukončená ešte pred dátumom
uvedeným v č1. 111.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mat'
písomnú formu a ich platnosť je podmienená súhlasom oboch strán. Túto zmluvu môže
každá zo zmluvných strán vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína platiť
vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej strane. Podaním výpovede nie je dotknutý nárok mandatára na
alikvotnú časť odmeny za odpracované hodiny mandatára do skončenia zmluvy. Táto
zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých mandatár obdrží jeden exemplár a
mandant dva exempláre.
Mandatár dáva súhlas mandantovi a následne iným subjektom na výkon kontroly, a
overovania v súvislosti s kontrolou využívania zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka a prisľubuje aktívnu súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s
kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.
Poltár 31.10.2012

