
Mandátna zmluva

Mandatár : Agromanažment, s.r.o.
Sídlo : Jiráskova 62 , 080 05 Prešov
IČO : 43 791 212
DIČ : 2022461562

V zastúpení: Ing. Marián Košč, CSc. - konateľ

Mandant : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Sídlo : Hlavná 480 , Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36 204 447
DIČ : 2020032003

V zastúpení: Ing. Ivan Seňko , konateľ

uzatvárajú v zmysle ustanovení § 566 a naši. Obchodného zákonníka túto

mandátnu zmluvu:

PREAMBULA

Vzhľadom na to, že mandatár je právnická osoba orientujúca sa na poskytovanie
podnikateľského poradenstva a na služby s touto činnosťou spojené a vzhľadom na to, že
mandant potrebuje vytvoriť s tretími osobami taký zmluvný systém, ktorým sa zabezpečí
na dané podmienky primeraná štruktúra realizácie investičnej činnosti, financovanej
z cudzích zdrojov podľa potreby mandanta a to prostredníctvom finančnej pomoqi v rámci
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (PRV * SR) cez
Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) zmluvné strany súhlasia s nasledovným:



Článok L
Predmet zmluvy.

1. Mandatár bude na základe tejto zmluvy v mene a na účet mandanta a za jeho úzkej
súčinnosti vykonávať a zabezpečovať úkony a činnosti, smerujúce k naplneniu účelu
a realizácie predmetu zmluvy v zmysle preambuly tejto zmluvy .Konkrétne ide o poradenskú
a konzultačnú činnosť pri spracovaní žiadosti o poskytnutie podpory v rámci PRV SR na
roky 2014 - 2020 a vypracovanie podnikateľského plánu potrebného pre získanie podpory
z uvedeného programu -Opatrenie 4.1. - Výzva č. 6/PRV/2015 amanažovanie projektu s
názvom: Investície do chovu HD a techniky na zber krmovín ".

2. Mandant splnomocňuje mandatára v celom rozsahu práv a povinnosti samostatne
rozhodnúť o postupnosti krokov, ktoré podnikne v záujme čo najrýchlejšieho zabezpečenia
záležitosti mandanta. Mandant sa zároveň zaväzuje zabezpečiť spomedzi svojich
pracovníkov osobu s kompetenciami na zastupovanie mandanta v rozsahu tejto zmluvy,
ktorá bude v kontakte s mandatárom, a ktorá bude koordinovať súčinnosť mandanta, tak aby
zastúpenie mandatárom bolo efektívne a rýchle a rovnako bude tlmočiť názory mandanta
mandatárovi. Touto osobou bude za mandatára Ing. Marián Košč, CSc. a Ing. Anna Koščová

Článok II.
Práva a povinnosti mandatára

Mandatár má nasledujúce práva a povinnosti:

1. Konať podľa pokynov mandatára osobne alebo v zastúpení treťou osobou, za
zastúpenie treťou osobou sa nepovažuje uvoľnenie zamestnancov mandatára na
zabezpečenie záležitosti mandanta.

2. Pri výkone svojej činnosti upozorniť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov,
ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, ak mandant napriek
upozorneniu mandatára na splnení podmienok trvá, nezodpovedá mandatár za
vzniknutú škodu.

3. Včas oboznamovať mandanta o svojej činnosti, bezodkladne mu predkladať všetky
dokumenty, ktoré majú pre splnenie predmetu tejto zmluvy význam, alebo si
vyžadujú zmenu pokynov.

4. Má právo pozastaviť zastupovanie mandanta alebo zadržať dokumenty, resp.
relevantné informácie pre mandanta v prípade omeškania mandanta so zaplatením
odmeny, resp. iných platieb na ktoré má mandatár nárok, inak je povinný j-
informovať mandanta bez zbytočného odkladu.

5. Má právo účtovať úroky z omeškania v prípade omeškania platby mandanta v zmysle
dohody podľa či. IV bod 5 tejto zmluvy.



Článok III.
Práva a povinnosti mandanta.

Mandant má nasledujúce práva a povinnosti:

1. Odovzdať mandatárovi včas a riadne všetky informácie a dokumenty, ktoré sú
potrebné na riadne a kvalitné zariadenie jeho záležitosti.

2. Poskytovať mandatárovi súčinnosť, v prípade potreby sa sním stretnúť a dohodnúť sa
na ďalšom postupe resp. dostaviť sa na akékoľvek stretnutie, kde jeho prítomnosť
pokladá mandatár za nevyhnutnú.

3. Upozorniť mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinnosti a vynaložiť
všetko úsilie na ich odstránenie.

4. Splatiť riadne a včas vyfaktúrovanú odmenu mandatára, ktorá súvisí s plnením tejto
zmluvy v súlade s článkom IV tejto zmluvy.

5. Nešíriť ďalej informácie, ktoré mandatár považuje svoje know-how.
6. Je povinný určiť jedného zamestnanca zodpovedného za spoluprácu, priamu

komunikáciu s mandatárom a za koordináciu činnosti mandatára podľa tejto zmluvy.
7. Oznámiť mandatárovi schválenie alebo podpísanie akejkoľvek zmluvy získanej

mandantom, alebo inou osobou na základe činnosti mandatára podľa tejto zmluvy.
Takéto oznámenie musí byť vykonané najneskôr tri pracovné dni po dni kedy bola
uvedená zmluva podpísaná s PPA.

8. Je povinný zdržať sa akéhokoľvek priameho konania, týkajúceho sa plnenia predmetu
tejto zmluvy a na ktoré je oprávnený mandatár. Mandant môže v odôvodnených
prípadoch konať priamo a samostatne ale len s predchádzajúcim súhlasom mandatára.
Mandant rovnako nemôže splnomocniť inú osobu plnením predmetu tejto zmluvy.

Článok IV.
Odmena mandatárovi, zmluvná pokuta.

l. Mandant uhradí na mandatárov účet odmenu a to v tomto členení

I. splátka l 500,- EUR + DPH , v termíne do 10 dní od odovzdania predmetnej
ŽoNFP s podnikateľským plánom a ostatnými náležitosťami ŽoNFP
mandantovi.

II. splátka 3 000,- EUR + DPH, v termíne do 14 dní od podpísania Zmluvy
oNFP medi mandantom a PPA Bratislava

Odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou a z akéhokoľvek dôvodu sa
nedotýka nárokov na náhradu škody, úhradu nákladov spojených s odstúpením od
zmluvy. Odmena, na ktorú má mandatár nárok, a ktorá do doby odstúpenia od zmluvy
nebola uhradená, bude vyplatená v plnej výške.
Pokiaľ mandant následne po odstúpení od zmluvy zrealizuje transakciu uvedenú
v predmete zmluvy v období 36 mesiacov po odstúpení od zmluvy, potom odmena
mandatárovi podľa či. IV bod l sa stáva splatnou. Pokiaľ sa mandant dostane do



omeškania s platbou, ku ktorej je povinný podľa tejto zmluvy, mandatár môže
mandantovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,01 % za každý deň omeškania.

Článok V.
Doba trvania a účinnosti záväzkov.

Mandátnu zmluvu uzatvárajú zmluvné strany odo dňa jej podpísania do ukončenia projektu,
čo nastane pripísaním poslednej čiastky podpory na daný projekt v prospech žiadateľa zo
strany PPA.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy.

Mandatár je oprávnený od zmluvy odstúpiť, aj čiastočne, najmä ak:

mandant hrubým spôsobom porušuje záujmy mandatára stanovené v článku III. bod 6 a 8.
Mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy, aj čiastočne, ak:
sa zabezpečenie jeho záležitosti stalo bezvýznamným, alebo mandatár hrubým spôsobom
porušuje záujmy mandanta.

Článok VIL
Záverečné ustanovenia.

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť
jedného z ustanovení nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa
v dôsledku vydania všeobecne záväzného predpisu ktorékoľvek ustanovenie zmluvy
dostalo do rozporu s právnym poriadkom a tento rozpor by spôsoboval neplatnosť
danej zmluvy ako celku bude táto zmluva posudzovaná akoby takéto ustanovenia
nikdy neobsahovala, a zmluvné strany sa budú v tejto veci riadiť všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana nebude požadovať od druhej zmluvnej strany
plnenie akýchkoľvek ustanovení tejto zmluvy, nijako to neovplyvní jej právo neskôr
vymáhať rovnaké ustanovenie. Taktiež nebude zrieknutie sa práv ktoroukpľvek zo
zmluvných strán, ktoré vznikli z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy,
považované za zrieknutie sa práv vyplývajúcich z následného porušenia daného
ustanovenia, ani zrieknutie sa ustanovenia ako takého.
Akékoľvek informácie a oznámenia, ktoré majú byť dané jednou zo zmluvných strán
druhej zmluvnej strane, budú považované za riadne odovzdané, ak budú osobne
odovzdané druhej zmluvnej strane alebo budú zaslané doporučenou poštou alebo
faxom na adresy uvedené v záhlaví zmluvy, alebo na adresy oznámené druhou
zmluvnou stranou.



6.

7.

Názvy článkov v zmluve sú určené len pre účelnú orientáciu a nebude im
prisudzovaný žiadny vecný ani interpretačný význam.
Zmluvu je možné meniť len formou písomných obojstranne podpísaných dodatkov.
Adresy, telefónne a faxové čísla a mená zodpovedných zástupcov zmluvných strán je
možné meniť aj jednostranným písomným oznámením. Zmluvné strany sa zaväzujú
bezodkladne oznamovať zmeny uvedených údajov druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany v súlade s úpravou obsiahnutou v § 263 Obchodného zákonníka
vylučujú z platnosti na túto zmluvu právnu úpravu obsiahnutú v § 574 a v § 575
Obchodného zákonníka.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán

obdrží jeden.

V Zemplínskej Teplici, dňa 9.10.2015

mandant/ mandatár


