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Mandátna zmluva 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 
 
Zmluvné strany: 

Mandant: Obec Sokoľ 
Adresa: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 
IČO: 00324752 
DIČ: 202 124 5039 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Zastúpený: Ing. Ľuboš Šuca, starosta  obce 
Osoba oprávnená k jednaniu:                                                                Ing. Ľuboš Šuca, starosta  obce 
Tel.: 055 / 729 04 68 
e-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 (ďalej len „Mandant“) 
                                  
Mandatár:  Ing. Oľga Onderíková  Mikulíková - MKBstav   
so sídlom:          Kráľovce 181, 044 44 Kráľovce 
zastúpeným:         Ing. Oľga Onderíková Mikulíková   
IČO:                        47 107 227  
DIČ:               1043991872            
zapísaným:             ŽR OÚ Košice-okolie 830-16582  
č. živnostenského registra: 830-16582      
bankové spojenie:           VÚB, a.s.  
č. účtu:                             SK96 0200 0000 0031 2173 5154   
číslo telefónu:               0917 461 135  
 (ďalej len „Mandatár“) 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta uskutoční verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby na predmet zákazky s názvom: „Dobudovanie technickej 
infraštruktúry v obci Sokoľ“ za podmienok stanovených v tejto zmluve (ďalej len 
„verejné obstarávanie“).  

2. Mandatár sa zaväzuje, že v mene mandanta uskutoční verejné obstarávanie v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o VO“), vrátane vypracovania dokladov a dokumentov 
viažucich sa k procesu verejného obstarávania (súťažné podklady, záznam z otvárania 
súťažných ponúk, správa o zákazke), vyhlásenia súťaže, komunikácie s uchádzačmi, 
vysvetlenia, otvorenia a vyhodnotenia ponúk, povinného zverejňovania informácií na 
portáli verejného obstarávateľa v zmysle zákona o VO, oznámenia o výsledku verejného 
obstarávania a ďalších činností súvisiacich s verejným obstarávaním. 

3. Mandatár sa zaväzuje postupovať pri uskutočňovaní verejného obstarávania s odbornou 
starostlivosťou v súlade so zákonom o VO a v súlade s internými predpismi mandanta, 
pokiaľ ho mandant s nimi oboznámil a poskytol k nahliadnutiu, ak nie sú v rozpore so 
zákonom o VO, a v súlade so záujmami a pokynmi mandanta. 
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4. Mandatár zrealizuje verejné obstarávanie v mieste svojho sídla, v prípade potreby 
po dohovore s mandantom sa mandatár dostaví aj na iné, mandantom označené miesto, 
a to aj v inom ako pracovnom čase. Zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk sa budú 
realizovať v mieste sídla mandanta. 

 
Čl. II 

Čas plnenia 

1. Mandatár sa zaväzuje uskutočniť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný  
predpokladaný termín začatia najneskôr 12. 1. 2022. 

2. Úkony súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania na požadovaný 
predmet zákazky budú vykonané v súčinnosti oboch zmluvných strán podľa článku III. 
tejto zmluvy v lehotách podľa vypracovaného harmonogramu tak, aby boli dodržané 
termíny uvedené v ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za účelom uskutočnenia verejného obstarávania udeľuje mandant mandatárovi 
plnomocenstvo na právne úkony, ktoré bude mandatár v mene a na účet mandanta 
podľa tejto zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vykonávať, najmä 
vyhlásenie verejnej alebo užšej súťaže, spracovanie súťažných podkladov, vysvetlenie 
súťažných podkladov, zaslanie záznamu z otvárania súťažných ponúk, oznámenie 
o vylúčení ponuky, oznámenie výsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného 
obstarávania, riešenie námietok k procesu verejného obstarávania.  

2. Mandatár bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy uvedeného v Čl. I bod 1 
tejto zmluvy sa uskutočňuje spolufinancovaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
prostredníctvom výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje  dobudovanie základnej 
technickej infraštruktúry kód OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 

3. Mandant poskytne mandatárovi pri podpise tejto zmluvy všetky potrebné východiskové 
doklady, dokumenty, požiadavky a informácie, týkajúce sa verejného obstarávania, 
najmä špecifikáciu predmetu zákazky, požadované zmluvné podmienky, podmienky 
účasti, kritéria na hodnotenie ponúk a pod. (ďalej len „podklady“). Na neskôr podané 
dokumenty a požiadavky mandatár nebude prihliadať, ak by narušili priebeh 
pripravovaného procesu verejného obstarávania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.  

4. Mandatár je povinný pri uskutočňovaní verejného obstarávania postupovať podľa 
pokynov mandanta a na základe predložených podkladov, za ktorých správnosť a úplnosť 
zodpovedá mandant. 

5. Mandatár je povinný upozorniť mandanta na tie pokyny, ktoré nie sú v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 

6. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri uskutočňovaní 
verejného obstarávania a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

7. Mandatár vypracuje a predloží mandantovi na odsúhlasenie časový harmonogram 
úkonov, ktoré je potrebné vykonať na začatie procesu verejného obstarávania. 

8. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi súčinnosť pri uskutočňovaní verejného 
obstarávania včasným predkladaním podkladov.  

9. V priebehu prípravy verejného obstarávania sa mandant zaväzuje zúčastňovať sa 
konzultácii s mandatárom na jeho požiadanie.  

10. Členov komisie na prípravu a zabezpečenie procesu verejného obstarávania má právo 
menovať len štatutárny orgán mandanta ako verejného obstarávateľa.  
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11. Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta na uskutočňovanie 
verejného obstarávania a na veciach prevzatých od tretích osôb pri uskutočňovaní 
verejného obstarávania. 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť informácie získané pri realizácii tejto zmluvy len 
na dohodnutý účel a neposkytnúť tieto informácie tretím osobám. 

13. Mandatár po ukončení procesu verejného obstarávania na uvedený predmet 
obstarávania odovzdá mandantovi všetku dokumentáciu súvisiacu s realizovaným 
postupom verejného obstarávania v písomnej forme. 

14. Podpisovanie  všetkých písomností súvisiacich s predmetom zmluvy vykoná štatutárny 
orgán mandanta. 

 
Čl. IV 

Odplata a platobné podmienky 
 

1. Mandatárovi prináleží za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odplata vo výške 3 300,- € 
(slovom: tritisíctristo EUR ). Mandatár nie je platcom DPH. 

2. Mandatár sa zaväzuje začať proces verejného obstarávania deň po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu budú realizovať v nasledovných etapách: 
 
Etapa Popis Termín odovzdania Suma (€) 

1. Vypracovanie dokumentácie pre 
vyhlásenie verejného obstarávania 

Odoslanie Výzvy na 
predkladanie ponúk do 
Vestníka VO  

1500 

2. Realizácia činností počas lehoty na 
predkladanie ponúk – komunikácie so 
záujemcami / uchádzačmi 
(vysvetľovanie, spracovanie odpovedí na 
námietky a pod.) 

Uplynutie lehoty na 
predkladanie ponúk 
 

800 

3. Vyhodnotenie ponúk a ukončenie 
verejného obstarávania (organizácia 
zasadnutí komisií, zverejnenie 
dokumentácie na profile verejného 
obstarávateľa  po podpise zmluvy) 

Odoslanie Informácie 
o výsledku verejného 
obstarania 

1000 

4. Fakturácia za jednotlivé etapy podľa tohto článku bod č.3 realizácie procesu verejného  
obstarávania sa uskutoční na základe písomne potvrdenej akceptácie v preberacom 
protokole, podpísanom oboma zmluvnými stranami. 

 
Čl. V 

Doba trvania zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby ukončenia verejného obstarávania, 
podpísania zmluvy s vybranými zmluvnými partnermi. Táto zmluva končí dňom kedy sa 
vykonala posledná z nasledujúcich činností: 

a. podpísanie poslednej zo zmlúv, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania, 
ktoré je predmetom tejto zmluvy, 

b. odoslaním Informácie o výsledku verejného obstarávania, 
c. zverejnením dokumentov, ktoré je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

publikovať  na profile verejného obstarávateľa. 
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2. Mandant môže túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak 
takto podaná výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobudne účinnosť dňom, keď sa 
o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.  

3. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať  v činnosti, na ktorú sa 
výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby 
sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením alebo 
súvisiacej so zariaďovaním záležitostí podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť vzájomný zmluvný vzťah okrem výpovede aj 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu závažného porušenia tejto zmluvy. 

5. Závažné porušenie tejto zmluvy zo strany mandanta je neposkytnutie všetkých 
pravdivých informácii potrebných pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
alebo porušenie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorý sa mandant počas jeho plnenia 
zmluvy dozvedel, ako aj neuhradenie faktúry od mandanta, ktorá bude vystavená na 
základe vzájomnej akceptácie oboch zmluvných strán (článok IV. tejto zmluvy). 

6. Závažné porušenie tejto zmluvy zo strany mandatára je zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne s inými všeobecne 
záväznými predpismi alebo porušenie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa 
mandatár počas plnenia tejto zmluvy dozvedel. 

 
Čl. VI 

Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Mandatár nezodpovedá za vady vzniknuté činnosťou a úkonmi pri uskutočňovaní 
verejného obstarávania, ktoré boli vykonané na základe pokynov mandanta, pokiaľ ho 
na ich nevhodnosť mandatár písomne upozornil, ako aj za vady, ktoré vznikli na základe 
nepravdivých podkladov prevzatých od mandanta a ktoré mandatár nemohol vzhľadom 
na ich povahu alebo charakter alebo čas ich predloženia zapracovať do prípravy 
verejného obstarávania. 

2. V prípade, že kontrolné orgány preukážu nesprávny postup pri uskutočňovaní verejného 
obstarávaní, mandatár sa zaväzuje na výzvu mandanta bez zbytočného odkladu 
a bezplatne vypracovať vyjadrenie ku kontrolným zisteniam s odôvodnením ním 
realizovaného postupu. 

3. Prípadnú reklamáciu plnenia zmluvy musí uplatniť mandant bezodkladne po zistení vady 
v písomnej forme do rúk zástupcu mandatára, kde mandant preukáže nezákonné 
a nesprávne konanie mandatára. 

 
Čl. VII 

Sankcie 

V prípade porušenia mlčanlivosti zo strany mandatára je mandant oprávnený nárokovať si 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-  € (slovom: tisíc eur). 
 

Čl. VIII 
Iné dojednania 

1. Mandatár je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy, dodržiavať mlčanlivosť. 

2. Mandant je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa od mandatára 
počas plnenia tejto zmluvy dozvedel. 

3. Obe zmluvné strany nepoužijú informácie získané pri plnení tejto zmluvy na akýkoľvek 
iný účel ako je plnenie tejto zmluvy a nebudú poskytnuté tretej osobe. 
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Čl. IX 

Vyššia moc 

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za úplné, alebo čiastočné nesplnenie akéhokoľvek zo 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak sa tak stane v priamej súvislosti so vznikom 
okolností vyššej moci. 

2. Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú zemetrasenia, povodne, požiare, výbuchy, vojny, 
štrajky, občianske nepokoje, revolúcie, teroristické útoky, epidémie národného a 
nadnárodného charakteru, bojkoty a embargá a iné obdobné katastrofy, ktoré vznikli po 
uzatvorení zmluvy, stoja mimo sféru vplyvu zmluvných strán, sú neprekonateľné a 
neodvrátiteľné, úplne znemožňujú plnenie zmluvných záväzkov, alebo ich častí, a 
ktorých vznik nebolo možné ani rozumné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. 

3. Ak ktorákoľvek z vyššie uvedených okolností spôsobila nemožnosť plnenia zmluvných 
záväzkov, alebo ich častí v dobe po uzatvorení zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany 
vynaložiť potrebné úsilie za účelom splnenia svojich zmluvných povinností a doba na 
plnenie týchto záväzkov sa predlžuje o dobu trvania týchto okolností. 

 
Čl.  X. 

 Informácie o spracúvaní osobných údajov 
 

1. Právnym základom zákonnosti spracúvania osobných údajov objednávateľa je čl. 6 
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (ďalej len anglická skratka „GDPR“) a 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, t.j. spracúvanie osobných údajov objednávateľa  je 
nevyhnutné na realizáciu a plnenie predmetu tejto zmluvy.   

2. Poskytnutie osobných údajov je nutné na riadne uzavretie a plnenie tejto zmluvy, 
následkom neposkytnutia osobných údajov je neuzavretie tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje objednávateľa sa spracúvajú  po dobu platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy a následne sú podľa platného  Registratúrneho poriadku univerzity 
uchovávané po dobu 5 rokov od skončenia zmluvy. 

4. Informácie o práve na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania 
osobných údajov a ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR a  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sú uvedené na webovom sídle mandatára:, alebo ich je možné 
získať prostredníctvom zodpovednej osoby. 

 
Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke obce v zmysle ustanovenia §47a 
zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona 
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných 
písomných dodatkov, inak sú neplatné. 

4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú zmluvou výslovne upravené, 
riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú 
určené po dva rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne 
úkony, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli. 

 
 
V Sokoli, dňa: 10. 1. 2022    V Kráľovciach, dňa: 10. 1. 2022 
 
Mandant:      Mandatár:  
 
 
 
 
 
 
 
...................................................   ................................................ 
Ing. Ľuboš Šuca,      Ing. Oľga Onderíková Mikulíková 
mandant      mandatár    
   


