
           MANDÁTNA ZMLUVA č. 362/2016 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Mandant:    Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava       
zastúpený:    Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
IČO:                                 00 603 317 
DIČ:   2020887385 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu IBAN:   SK085600 0000 0018 0034 7007    
(ďalej v texte ako „Mandant alebo MČ“) 
 
a 
                                                         
Mandatár:    Gemini Group s. r. o.    
so sídlom:     Lamanského 18, 831 03 Bratislava 
zastúpený:      Ing. Mgr. Jánom Hámorníkom, konateľom spoločnosti 
IČO:   36 846 244 
bankové spojenie:    ČSOB, a. s. 
číslo účtu IBAN:    SK72 7500 0000 0040 1410 6197      
DIČ:                               2022478315 
IČ DPH:    SK2022478315 
e-mail:     hamornik@geminigroup.sk 
telefón:     0918 524 698 
zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 48351/B   
(ďalej v texte ako „Mandatár“) 
 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Mandatára zabezpečiť pre Mandanta v jeho mene a na jeho účet 

vypracovanie rozvojového dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 
2017 – 2021“ (ďalej v texte ako „KPSS“) a to v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov ako aj v súlade s cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a tento počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 
bezplatne aktualizovať. 

 
2. Mandatár podpisom tejto Zmluvy si plne uvedomuje, že KPSS musí obsahovať minimálne: 

a) prieskum stavu sociálnych služieb poskytovaných a/alebo zabezpečovaných Mandantom 
a to vrátane materiálno-technického vybavenia a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov 
Mandanta, ktorí zabezpečujú sociálne služby; 

b) prieskum požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov MČ na 
rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 
ktoré určí Mandant; 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v MČ; 
d) určenie cieľov priorít rozvoja sociálnych služieb; 
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e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2017 až 2021 s určením personálnych, finančných, 
prevádzkových a organizačných otázok; 

f) vyhodnocovanie KPSS na roky 2017 až 2021 a to jedenkrát ročne bezodplatne. 
 
3. Východiskovými podkladmi k vypracovaniu KPSS sú: 

- aktuálny PHSR MČ so zameraním na sociálnu oblasť – Program sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja na roky 2016 až 2021; 

- rozpočet MČ na ďalšie roky; 
- prieskumy, prognózy a štatistické údaje. 

; Mandatár podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že má/mal možnosť sa s východiskovými podkladmi 
oboznámiť a/alebo mu boli tieto poskytnuté a/alebo sú tieto verejne dostupné.   
 

Článok II  
Odborná spôsobilosť Mandatára 

 
Mandatár podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že disponuje potrebnými odbornými kapacitami 
k zabezpečeniu plnenia predmetu tejto Zmluvy v súlade s § 80 a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov . 
 

Článok III  
Miesto a čas plnenia 

 
1. Miestom odovzdania KPSS je Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1, 

Bratislava. 
 
2. Mandant podpisom tejto Zmluvy k prevzatiu KPSS ako aj k prevzatiu konečnej verzie KPSS aj 

k pracovnej verzie KPSS poveruje Mgr. Ivetu Marčíkovú, tel. číslo: 02/49 253 601; e-mail: 
socialne.marcikova@banm.sk . 

  
3. Mandatár sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Mandantovi KPSS v lehote najneskôr do troch (3) 

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v zhode vyhlasujú, že 
„odovzdaním KPSS“ sa rozumie finálna verzia KPSS, ktorá bola Mandantovi predložená 
k pripomienkovaniu a Mandant mal možnosť sa k nej pred jej odovzdaním vyjadriť. 

 
4. Mandatár je povinný KPSS Mandantovi odovzdať v písomnej forme v dvoch (2) rovnopisoch 

a zároveň je povinný KPSS odovzdať aj v elektronickej podobe vo formáte Pdf. 
 
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2021.  
 

 
Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Mandatár je povinný pri vykonávaní činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami Mandanta, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
a riadiť sa jeho písomnými pokynmi, ibaže nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  

 
2. Ak pokyny Mandanta podľa názoru Mandatára zásadným spôsobom odporujú záujmom 

Mandanta, je Mandatár povinný na nevhodnosť takýchto pokynov Mandanta písomne upozorniť, 
v opačnom prípade zodpovedá za vniknutú škodu v plnom rozsahu.  
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Mandanta sa môže Mandatár odchýliť, len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Mandatár 
je však povinný o takomto postupe Mandanta bez zbytočného odkladu písomne informovať. 

  
4. Mandatár je povinný oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov podľa Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou alebo sú podľa názoru Mandatára nevyhnutné na riadne 
plnenie záväzkov podľa Zmluvy.  

 
5. Mandatár je povinný začať s prípravou KPSS najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 

účinnosti tejto Zmluvy. Mandatár sa zaväzuje najneskôr v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa 
účinnosti tejto Zmluvy zaslať Mandantovi pracovnú verziu KPSS k pripomienkovaniu. 
Pripomienky Mandanta, ktoré si Mandant uplatnil v lehote podľa bodu 10 tohto ustanovenia tejto 
Zmluvy, je Mandatár povinný spracovať a/alebo sa k ním vyjadriť najneskôr v lehote piatich (5) 
pracovných dní od ich doručenia Mandatárovi.   

 
6. Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní činnosti, najmä 

poskytnúť Mandatárovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa Mandatára nevyhnutné pre 
plnenie záväzkov podľa Zmluvy a to najmä kompletne vyplnený analytický a strategický 
dotazník, ktorý Mandatár Mandantovi doručí elektronicky na adresu 
socialne.marcikova@banm.sk . 

 
7. Mandant je povinný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia dotazníkov tieto 

vyplnené odovzdať Mandatárovi a to rovnakou formou akou mu boli doručené pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na inom spôsobe ich odovzdania.  

 
8. V prípade, ak Mandant neposkytne Mandatárovi informácie podľa poskytnutých dotazníkov a to 

ani po dvoch písomných upozorneniach, že je jeho nečinnosťou marí plnenie predmetu tejto 
Zmluvy, je Mandatár oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Mandatár má právo požadovať od 
Mandanta uhradenie preukázateľne vykonaných úkonov avšak výhradne podľa členenia 
a v hodnotách celkovej ceny. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zmluvné strany 
vyhlasujú, že akceptujú čiastkové ceny, ktoré sú uvedená v Článku V bod 1 tejto Zmluvy a ich 
súčet predstavuje celkovú cenu vrátane DPH. Všetky čiastkové ceny uvedené v Článku V bod 1 
tejto Zmluvy obsahujú aj príslušnú sadzbu DPH.    

 
9. Mandant zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými 

podkladmi Mandatár nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom vykonávania činnosti, najmä 
ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení Zmluvy. Po pominutí účelu ich držania 
je Mandatár povinný ich vrátiť Mandantovi.  

 
10. Mandant je povinný najneskôr do tridsiatich (30) dní zaslať Mandatárovi písomné stanovisko 

k predloženej pracovnej verzií KPSS. V prípade, že Mandant v uvedenej lehote a po zaslanej 
písomnej urgencií sa k predloženej pracovnej verzií písomne nevyjadrí, platí nevyvrátiteľná 
domnienka, že s predloženou pracovnou verziou súhlasí a táto pracovná verzia sa považuje za 
verziu finálnu. 

 
 

Článok V 
Odplata a platobné podmienky 

 
1. Odplata za činnosti v rozsahu špecifikovanom v Článku I tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán ako cena maximálna v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v platnom znení. 
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 Cena bez DPH:   1 950,00 €   
 DPH vo výške 20%:        390,00 €   
 Cena celkom vrátane DPH:  2 340,00 € 
 (slovom: dvetisíctristoštridsať EUR). 
 

Celková cena je tvorená:  
-  teoretické vymedzenie  150,00 € 
- analytická časť   750,00 € 
- strategická časť  750,00 € 
- SWOT analýza   150,00 € 
-  Zhrnutie  150,00 € 

 
2. Odplata podľa predchádzajúceho odseku zahŕňa všetky náklady Mandatára vrátane bezplatnej 

aktualizácie, doplnení, korekcií, pracovných stretnutí, cestovných náhrad a pod. a to až do 
31.12.2021.  

 
3. Jednostranné dodatočné zvýšenie odplaty zo strany Mandatára nie je možné a odplata je pevná a 

Mandatár nie je oprávnený účtovať Mandantovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané 
v tejto Zmluve.  

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Mandant nie je platiteľom DPH a Mandatár je platiteľom DPH. 
 
5. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúru najskôr prvý nasledujúci pracovný deň po odovzdaní 

KPSS. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude písomné potvrdenie o prevzatí KPSS príslušným 
povereným zamestnancom Mandanta. 

 
6. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia do sídla Mandanta. 
 
7. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne a/alebo neúplné údaje, alebo nebude 
obsahovať písomné potvrdenie o prevzatí KPSS podpísané príslušným zamestnancom Mandanta, 
je Mandant oprávnený takúto faktúru vrátiť pred dňom jej splatnosti Mandatárovi. Opravenej 
alebo novej faktúre plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti od jej doručenia Mandantovi. 

 
8. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Mandanta. Žiadna zo 

zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto 
úkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej 
zmluvnej strany. 

 
 

Článok V 
Sankcie a zrušenie Zmluvy 

 
1. V prípade omeškania Mandatára s vykonaním predmetu Zmluvy špecifikovaných v Článku I.  

tejto Zmluvy je Mandant oprávnený požadovať od Mandatára zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,00 € (slovom: päťsto EUR) na základe predchádzajúcej písomnej výzvy zo strany 
Mandanta s poskytnutím dodatočnej lehoty na plnenie v trvaní maximálne 7 dní. 

 
2. V prípade omeškania Mandanta so zaplatením odplaty je tento povinný zaplatiť Mandatárovi úrok 

z omeškania v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.   
 
3. Zmluvná pokuta je splatná 30. dňom odo dňa vystavenia príslušnej penalizačnej faktúry, ktorá 

okrem náležitosti daňového dokladu musí obsahovať aj dôvod uplatnenia zmluvnej pokuty. 
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4. Zmluvu môže každá Zmluvná strana vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.  

 
5. Mandatár zodpovedá Mandantovi za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tejto zmluvy, 

ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.  

   
Článok VI 

Doručovanie  
 

1. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie Zmluvy musia byť vykonané 
v písomnej podobe a druhej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou 
formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak nie je 
ustanovené alebo Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú formu považujú Zmluvné strany 
za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).  

 
2. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím dňom 

po jeho preukázateľnom odoslaní, v prípade oznámenia doručeného osobne dňom osobného 
doručenia. Podanie urobené elektronickou cestou sa považuje za doručené dňom jeho prijatia na 
adresu druhej Zmluvnej strany.  

 
3. Oprávnenými osobami pre vecné rokovania ohľadne Zmluvy sú:  

- za Mandanta: Mgr. Iveta marčíková, tel. č. 02/ 49 253 601, e-mail: 
socialne.marcikova@banm.sk 

- za Mandatára: Ing. Mgr. Ján Hámorník, tel. č. 0918 524 698, e-mail: 
hamornik@geminigroup.sk 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web adrese Mandanta www.banm.sk podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  
 
3. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky 
spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.  

 
4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Mandatár obdrží jeden (1) rovnopis 

Zmluvy a Mandant obdrží štyri (4) rovnopisy Zmluvy.  
 
5. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 

niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú 
sa obe Zmluvné strany takého ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym 
účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.  

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto 
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Zmluvu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, Zmluvu si 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 30.11.2016    V Bratislave, dňa 25.11.2016 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ________________________________ 
         Mgr. Rudolf Kusý, v. r.        Ing. Mgr. Ján Hámorník, v. r.  

                    s t a r o s t a                                                   konateľ spoločnosti     


