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Mandátna zmluva 
uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami : 

 
Zmluvné strany: 

 

Mandant: Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu 

sídlo:    Nám. Slobody 30/28, 022 01 Čadca 

IČO:   37907468 

zast.:   Paedr. Jaroslavom Veličkom, predsedom 

Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Čadca 
Číslo účtu:  5044975283/0900 
ďalej aj ako „Alcedo“ 
 

a 
Mandatár: Esprit Čadca, s.r.o. 
IČO:  31636357 
DIČ: 2020422459 
Sídlo:     Nám. Slobody 73, 022 01Čadca 
Číslo účtu:  0584048322/0200 
 

sa dohodli na uzatvorení nasledovnej zmluvy: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1 Na základe tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať činnosti 
v oblasti spolupráce pri realizácii projektu „Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a 
ekovýchovy, ITMS: 22420220040 (ďalej iba „projekt“).“, operačný  Program cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. 
1.2   Na základe tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje realizovať nasledovné činnosti: 

- spracovanie účtovných dokumentov projektu, 
- spolupráca pri spracovaní účtovných podkladov pre žiadosť o platbu, 
- spolupráca pri vypracovaní zmlúv pre projekt, 
- spolupráca pri vypracovaní verejných obstarávaní, 

1.2 Mandatár vykonáva funkciu: Účtovník   
1.3  Mandatár sa zaväzuje zabezpečovať plnenie v mene mandanta a mandant sa zaväzuje 

zaplatiť za uskutočnenie plnenia odmenu v súlade s touto mandátnou zmluvou. 
 

Článok 2 
2.1. Zmluvné strany sa dojednali, že zmluva sa uzatvára na dobu trvania realizácie projektu, od 
1.10.2014 do  30.6.2015. 
2.2. Mandatár je povinný  vykonávať povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy počas trvania 
záväzkového vzťahu z tejto zmluvy. 

 
Článok 3 

3.1 Mandatár je povinný vykazovať činnosti realizované pre mandanta na výkaze prác, a predkladať 
tento výkaz prác spolu s faktúrou za vykonané práce, pričom vo výkaze prác sa definuje aj druh 
práce.  

3.2 Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou  starostlivosťou, pracovať na 
profesionálnej úrovni  a chrániť jemu známe záujmy mandanta. 

3.3 Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný  uskutočňovať na základe osobne  
predložených a schválených dokumentov, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho  záujmami, 
ktoré mandatár pozná alebo sa predpokladá, že ich musí poznať. Mandatár  je povinný oznámiť 
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil  pri zariaďovaní záležitosti súvisiacich s jeho činnosťou  a  
ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov  mandanta. 

číslo: ManZ 2014100102 
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3.4 Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to  naliehavo nevyhnutné v záujme 
mandanta a mandatár nemôže včas získať súhlas mandanta alebo iného kompetentného 
zástupcu mandanta. 

3.5 Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti  s plnením predmetu tejto zmluvy je 
mandatár povinný uchovávať v tajnosti, nerozširovať ich okrem prípadov, kedy by bolo ich  
využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom splnenia  tejto zmluvy. 

3.6 Mandatár môže na splnenie zmluvy, ak to považuje za vhodné a  účelné, použiť aj iné osoby, je 
povinný však o tom mandanta informovať. V takomto prípade zodpovedá  mandatár ako keby 
konal sám. Týka sa to predovšetkým  zachovávania tajnosti o informáciách poskytnutých 
mandantom  a profesionálnej úrovne jeho práce. 

3.7 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri 
vybavovaní záležitosti.   

 
Článok 4 

4.1 Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych  úkonov v mene mandanta, je mandant 
povinný vystaviť včas mandatárovi písomné plnomocenstvo, resp. iným spôsob ho k takémuto 
konaniu splnomocniť. 

4.2 Mandant sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s mandatárom.  
4.3 Mandant je povinný uhradiť mandatárovi vopred písomne odsúhlasené náklady, ktoré mandatár 

nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení predmetu tejto zmluvy, pričom tieto náklady je 
mandatár povinný dokladovať štandardnými účtovnými dokladmi. 

4.4 Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na 
zariadenie záležitosti,  pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. 

4.5 Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávať činnosti dojednané touto zmluvou aj 
v priestoroch mandanta. 

 
Článok 5 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi za uskutočnené plnenie predmetu 
mandátnej zmluvy odmenu, ktorá vychádza z hodinovej sadzby za druh práce nasledovne: 
a. mandatár sa zaväzuje odpracovať pre projekt spolu 9 mesiacov o celkovom počte 70 

hodín. 
b. Celková odmena je 540,- EUR, slovom päťstoštyridsať Eur. 

5.2 Nárok mandatára na odmenu vzniká, keď riadne vykoná činnosť, ktorú bol povinný vykonať.    
5.3 Mandant je povinný uhradiť mandatárovi okrem odmeny aj vopred odsúhlasené preukázateľné 

náklady, ktoré mandatár  nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré je 
mandatár povinný dokladovať štandardnými účtovnými dokladmi. 

 
Článok 6 

6.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Obchodným 
zákonníkom, Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Mandant obdrží 
jej jedno vyhotovenie,  pre mandatára je určené jedno vyhotovenie zmluvy. 

6.3 Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomným  dodatkom so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 

6.4 Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť, 
ostatné ustanovenia tejto  zmluvy zostávajú v platnosti. 

6.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvných stranami. 
 

Článok 7 
Zmluvné strany sa dohodli, že mandátna zmluva je vypovedateľná  oboma stranami kedykoľvek 
s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
podaní výpovede. 
 
V Čadci, dňa 1. 10. 2014 
     ......................................... .................................................... 
      Mandant   Mandatár 


