
Mandátna zmluva č. 2022042501
uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi

ČI. T. Zmluvné strany

1. Mandant:

Názov: Obec Hodejov
Sídlo: Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov

V zastúpení: Katarína Jakabová, starostka obce
IČO: 00318752
DIČ.: 2021230167
Bankové spojenie: Príma banka, a.s.
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0060 4769 8001

(ďalej len „Mandant“)

2. Mandatár

Obchodné meno/Názov: Pinkfreedom s.r.o.
Sídlo: Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29508/S
V zastúpení: Ing. Adriana Ondríková, konateľka
IČO
DIČ:

50245376
2120253718

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK70 0900 0000 0051 6512 4098

Telefón: +421 907 529 325

(ďalej len „Mandatár“)

ČI. 2. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Mandatára 
zabezpečovať riadenie záležitostí uvedených v tejto Zmluve pre Mandanta 
a záväzok Mandanta zaplatiť Mandatárovi za túto činnosť odplatu.

2. Týmto sa Mandatár zaväzuje pre Mandanta vykonať proces verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre 
aktivity v rámci schválených projektov: Vodovod pre obec Hodejov I fáza, 
kód projektu v ITMS2014+: 312061BLT6, Vodovod pre obec Hodejov II fáza, 



kód projektu v ITMS2014+: 312061BLV3, Operačného programu Ľudské 
zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1, pre zákazky:
1. Vodovod pre obec Hodejov I fáza - podlimitná zákazka na stavebné 

práce
2. Vodovod pre obec Hodejov I fáza - Stavebný dozor - zákazka s nízkou 

hodnotou na dodávku
3. Vodovod pre obec Hodejov I fáza - Externý manažment - zákazka

s nízkou hodnotou na dodávku služieb
4. Vodovod pre obec Hodejov II fáza - podlimitná zákazka na stavebné 

práce
5. Vodovod pre obec Hodejov II fáza - Stavebný dozor - zákazka s nízkou 

hodnotou na dodávku
6. Vodovod pre obec Hodejov I fáza - Externý manažment - zákazka

s nízkou hodnotou na dodávku služieb

Uvedené odborné a poradenské služby budú predstavovať najmä nasledujúce 
činnosti:

• spracovanie časového plánu kľúčových aktivít verejného obstarávania a 
súhrnných správ

• stanovenie vhodného postupu zadávania zákazky na základe poskytnutých 
vstupných údajov

• príprava a vedenie písomnej dokumentácie procesov VO
• spolupráca pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
• spracovanie súťažných podkladov, pripomienkovanie
• spracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ich odosielanie 

Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie (ďalej len ÚVO)
• vypracovanie dokumentácie o celkovom priebehu VO a jej priebežné 
zverejňovanie v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

• súčinnosť s plnením povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO, prípadne 
Publikačnému úradu EÚ súvisiacich so zverejňovaním oznámení, resp. 
výziev,

• súčinnosť s verejným obstarávateľom v prípadných revíznych postupoch,
• návrh časového harmonogramu pre činnosti a postupy spojené s verejným 

obstarávaním pre konkrétne zákazky,
• posúdenie správnosti voľby typu uzatváranej zmluvy,
• poskytnutie telefonického a e-mailového poradenského a konzultačného 

servisu objednávateľovi v prípade požiadavky v rámci príslušného postupu 
zadávania zákazky,

• iná, bližšie nešpecifikovaná činnosť podľa požiadaviek objednávateľ

3. S týmto cieľom Mandant udeľuje Mandatárovi plnú moc na všetky právne 
úkony, ktoré bude Mandatár v mene a na účet Mandanta vykonávať na 
základe č.2, odsek 2 tejto Zmluvy, vrátane zasielania a podpisovania listov 
v mene Mandanta, prijímania korešpondencie ohľadom verejného 
obstarávania.



ČI. 3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa Mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne platné 
zákony a záväzné predpisy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východzími podkladmi Mandanta, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy

2. Predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním 
činností, na ktoré sa Mandatár zaviazal v čl. 2 tejto zmluvy a zhotovením 
preberacieho protokolu medzi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Mandatár sa zaväzuje bezodkladne informovať mandanta o spôsobe a 
výsledku verejného obstarávania a iných skutočnostiach bezprostredne 
súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

4. Mandatár je povinný konať v mene mandanta osobne a nie je oprávnený na 
túto činnosť používať iné osoby. V prípade, ak mandatár poruší túto povinnosť, 
zodpovedá za škodu, ktorá tým mandantovi vznikne.

Čl. 4. Čas plnenia

1. Mandatár sa zaväzuje, že činnosti podľa čl. 2 tejto zmluvy začne vykonávať 
ihneď po nadobudnutí účinnosti zmluvy a činnosti ukončí najneskôr do 
31.12.2023.

Čl. 5 Spolupôsobenie a podklady Mandanta

1. Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatár vykoná a splní podľa týchto podkladov 
Mandanta: projektová dokumentácia, Zmluva o NFP, prípadne ďalšie podľa 
potreby.

2. V rámci svojho spolupôsobenia sa Mandant zaväzuje, že v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom, poskytne spoluprácu pri príprave dokumentácie 
k verejnému obstarávaniu.

Čl. 6 Odplata a platobné podmienky

1. Odplata za predmet zmluvy zohľadňuje všetky náklady vzniknuté v súlade 
s plnením čl.2 Zmluvy.

Počet hodín Cena za hodinu celkom Cena celkom
300 11,60 3 480,00

Cena celkom v EUR: 3 480,00
Slovom: Tritisícštyristoosemdesiat eur

Mandatár nie je platca DPH



2. Dohodnutú cenu uhradí Mandant Mandatárovi po zaslaní faktúry do 30 dní po 
odovzdaní prác (preberací protokol o prevzatí dokladov k verejným 
obstarávaniam) a jej kontrole a odsúhlasení poskytovateľom NFP, a to až po 
ukončení kontroly, príslušných verejných obstarávaní a ich schválení, 
doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov 
z predmetných verejných obstarávaní do financovania. Platba bude vykonaná 
formou bezhotovostného prevodu na účet Mandatára.

ČI. 7 Zodpovednosť za vady, záruka

1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti Mandanta dohodnuté touto zmluvou 
sú zabezpečené podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od Mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Mandanta a ten na ich použití 
trval.

ČI. 8 Ostatné dojednania

1. V prípade zistenia porušenia zákona 343/2015 Z.z. zákona o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v rámci realizovaných verejných obstarávaní projektu: Vodovod 
pre obec Hodejov I fáza a Vodovod pre obec Hodejov II fáza Mandatárom 
a to oprávnenými osobami na výkon takejto kontroly/auditu, Mandatár sa 
zmluvne zaväzuje že uhradí Mandantovi 1% z prípadných sankcií, ktoré by 
vyplývali s takéhoto porušenia.

2. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu 
vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť 
dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.
Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú 
sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia 
potrebné na o, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za 
činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede ma mandatár nárok na 
primeranú časť odplaty.

3. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, 
na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi 
škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej 
odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných 
osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. 
Mandatár má nárok na časť odplaty primeranej výsledku dosiahnutému pri 
zariaďovaní záležitosti.



Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť Mandant si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Mandatárom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 
medzi Mandantom a Mandatárom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania služieb alebo iných postupov.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci 
orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

ČI. 9 Všeobecné dojednania

1. Východiskové podklady zostávajú v archíve Mandanta.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to 

písomne, formou dodatku k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých obdrží mandant 2 

vyhotovenia a mandatár 1 vyhotovenie.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na CRZ a po kontrole a odsúhlasení 
procesu Verejného obstarávania na Verejného obstarávateľa - Mandatára, 
Riadiacim orgánom (resp. SORO).

V Hodejove, dňa 25.4.2022

za Mandatára
Ing. Adriana Ondríková


