Mandátna zmluva

číslo: ManZ 2014100106
01

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

Zmluvné strany:
Mandant:
Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu
Sídlo:
IČO:
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ďalej aj ako „Alcedo“

Nám. Slobody 30/28, 022 01 Čadca
37907468
Paedr. Jaroslavom Veličkom, predsedom
SLSP, a.s., pobočka Čadca
5044975283/0900

a
Mandatár:
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Miroslav Kaliský
Živnostník
Hviezdoslavova 157/24, 033 01 Liptovský Hrádok
44719329
1076519290
SK1802 0000 0000 2583635751
sa dohodli na uzatvorení nasledovnej zmluvy:
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Článok 1
Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje pre mandanta vykonávať práce súvisiace so zabezpečením
ekovýchovných besied a prednášok v rámci projektu „Spolupráca záchranných staníc v
oblasti biodiverzity a ekovýchovy, ITMS: 22420220040 (ďalej iba „projekt“), operačný
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Ďalej
sa mandatár zaväzuje pre mandanta pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku v súvislosti
s aktivitami projektu.
Mandatár vykonáva funkciu: ekovýchova-prednášky.
Predmetné práce zahŕňajú nasledovné aktivity:
 Realizácia ekovýchovných prednášok a besied.
 Poskytnutie podkladov pre monitorovacie správy a ich odovzdanie koordinátorovi projektu.
Odpracované činnosti uvádza vo výkaze prác.
 Práce budú vykonané v období od 1.10.2014 do 30.6.2015.
Mandatár sa zaväzuje zabezpečovať plnenie v mene mandanta a mandant sa zaväzuje
zaplatiť za uskutočnenie plnenia odmenu v súlade s touto mandátnou zmluvou.
Mandatár sa zaväzuje pre účely projektu odpracovať určený počet hodín podľa inštrukcií
koordinátora projektu.
Článok 2
Odmena mandatára
Mandant sa zaväzuje poskytovať mandatárovi za vykonanú činnosť odmenu vo výške 8,-EUR
za hod.
Mandatár je povinný odpracovať pre účely projektu spolu 100 hodín, odmena za vykonané
činnosti bude vo výške 800 EUR, slovom osemsto Eur.
Odmena bude vyplatená po odovzdaní výkazu práce, faktúry a súvisiacej dokumentácie,
podľa pokynov mandanta.

Projekt „Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“
podporujú európske spoločenstvá v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013
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Článok 3
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2015 počnúc dňom podpisu oboch zmluvných
strán.
Túto zmluvu môže vypovedať písomnou formou ktorákoľvek zo zmluvných strán
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej
zmluvnej strane.
Mandant je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak mandatár závažným spôsobom porušil
svoje povinnosti vyplývajúce s článku 1 tejto zmluvy. Výpovedná lehota v dĺžke jedného
mesiaca začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede mandatárovi.
Od zmluvy je možné odstúpiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán bez výpovednej
lehoty.
Článok 4.
Povinnosti mandatára
Mandatár je povinný zabezpečovať a vykonávať činnosť podľa článku 1. tejto zmluvy.
Mandatár sa zaväzuje dbať na prevzaté zverené predmety.
Mandatár sa zaväzuje dodržiavať ďalšie pokyny a usmernenia mandanta, o ktorých bude
upovedomený koordinátorom projektu.
Mandatár sa zaväzuje dodržiavať metodiku prác na základe usmernení koordinátora projektu.
Článok 5.
Povinnosti mandanta
Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi vhodné technické a materiálne prostriedky na
plnenie predmetu zmluvy uvedenom v článku 1.
Článok 6.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Čadci 1.10.2014

.....................................................
Mandant

.....................................................
Mandatár
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