Vzorová zmluva

č. 4

Mandátna zmluva
uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov medzi
Čl. I Zmluvné strany
1. Mandatár:
Obchodné meno/Názov:
Miesto podnikania/Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu
Bankové spojenie:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka č._____
(ďalej len „Mandatár“)
2. Mandant:
Obchodné meno/Názov:
Miesto podnikania/Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu
Bankové spojenie:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka č._____
(ďalej len „Mandant“)
Mandatár a Mandant ďalej spolu len „Zmluvné strany“.

Čl. II 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 odmenu.
2. Týmto sa Mandatár zaväzuje pre Mandanta zriaďovať nasledovné záležitosti:
_________.
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 tejto Zmluvy.
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Čl. III Lehota plnenia
Mandatár bude činnosť podľa článku I. tejto Zmluvy vykonávať na dobu určitú, a to od
účinnosti tejto Zmluvy do ____ . (alternatíva: Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu
uzatvárajú na dobu neurčitú.)
Čl. IV Odmena
1. Mandatárovi za jeho činnosť podľa tejto Zmluvy prislúcha odmena vo výške ___ Eur
(slovom ...... eur) za 1 hodinu, ktorá bude uhrádzaná Mandantom v mesačných
intervaloch na základe faktúry vystavenej Mandatárom, a to bezhotovostným
prevodom na bankový účet Mandatára. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa
platných právnych predpisov.
2. Odmena za príslušný mesiac bude zaplatená Mandatárovi najneskôr do 15. dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bola činnosť podľa tejto Zmluvy
vykonaná. V prípade, že Mandatár nevystaví faktúru včas (t.j. do 3. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bola činnosť podľa tejto Zmluvy vykonaná) lehota
na zaplatenie odmeny sa posúva o čas, o ktorý bol Mandatár s vystavením tejto
faktúry v omeškaní.

Čl. V Povinnosti Zmluvných strán
1. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Mandantovi všetky okolnosti,
ktoré zistil pri svojej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta.
2. Mandatár je povinný konať pre Mandanta osobne a nie je oprávnený na svoju činnosť
splnomocniť žiadnu osobu.
3. Mandatár je povinný pri zariaďovaní činností postupovať s odbornou starostlivosťou
podľa pokynov Mandanta a chrániť záujmy Mandanta.
4. Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi doklady potrebné na výkon jeho činnosti.
5. Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
Mandatár mohol zariadenie činností uskutočniť včas.
Čl. VI Výpoveď Zmluvy
1. Obidve strany môžu túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou bez udania
dôvodu, a to v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane. Výpoveď sa považuje za doručenú 4. dňom odo dňa jej odovzdania na
poštovú prepravu. Výpoveď sa považuje za účinnú dňom jej doručenia druhej
zmluvnej strane.
2. V prípade závažného porušenia tejto Zmluvy je Zmluva vypovedateľná s okamžitou
platnosťou.
3. Po vypovedaní tejto Zmluvy má Mandatár právo na pomernú časť odmeny za
vykonanú prácu do účinnosti výpovede tejto Zmluvy. Táto odmena mu bude
zaplatená Mandantom do 10. dní od doručenia faktúry Mandantovi.
4. V prípade vypovedania tejto Zmluvy Mandatárom je Mandatár povinný upozorniť
Mandanta na opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na odvrátenie prípadnej škody. Ak
Mandant tieto opatrenia nemôže urobiť a požiada Mandatára, aby ich urobil sám,
Mandatár je povinný tieto opatrenia urobiť.
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Čl. VII Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedna pre Mandatára a jedna pre
Mandanta.
2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, Obchodný
zákonník, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve.
3. Všetky prípadné zmeny tejto Zmluvy sa uskutočnia výlučne formou písomných
dodatkov a stanú sa účinnými len ich podpísaním oboma Zmluvnými stranami.
4. Táto Zmluva je účinná odo dňa jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že
vyjadruje ich výslovnú a určitú vôľu, bez omylu, nebola podpísaná pod nátlakom ani
za nápadne výhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy.

V .........................dňa.........................

______________________
Mandant

___________________
Mandatár

3/3

