Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo

Mandátna zmluva
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

v Bernolákove, 02.01.2018

mandantom:
Detský domov Nádej
Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo
zastúpený Mgr. Timeou Selnekovičovou, riaditeľkou
IČO:
00180271
DIČ:
2020682829
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
IBAN SK54 8180 0000 0070 0041 8987

a

mandatárom:
PhDr. Barbora Kuchárová, PhD.
Šancová 58, 811 05 Bratislava
IČO:
30792029
DIČ:
1024674948
Bankové spojenie: Tatra banka,
IBAN SK11 1100 0000 0026 1883 4145

Článok I
Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta, v jeho mene zabezpečí nasledujúce činnosti:
- supervízie pre rok 2018
2. Zmluvné strany prehlasujú, že po vzájomnej dohode sa zaväzujú vyvíjať maximálnu
súčinnosť potrebnú pre splnenie tejto zmluvy.

Článok II
Odmena mandatára
Mandatár si bude u mandanta fakturovať odmenu vo výške rozpočtovanej sumy, na základe
počtu odpracovaných hodín v zmysle prezenčných listín, pričom hodinová sadzba je 30,00 €
a maximálny počet hodín je 100.

Článok III
Povinnosti mandatára
1. Mandatár je povinný postupovať pri činnostiach uvedených v Článku I s odbornou
starostlivosťou.
2. Mandatár je povinný vykonávať činnosti uvedené v článku I tejto zmluvy osobne, na
základe svojich vedomostí, schopností, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho
záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať.
3. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistí a ktoré môžu
mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Mandatár je povinný dbať, aby nepoškodil
dobré meno mandanta, zaväzuje sa chrániť jeho práva a oprávnené záujmy a konať
pritom svedomito a čestne.
4. Mandatár sa zaväzuje, že bude mandanta informovať o stave a výkone predmetnej
činnosti.
5. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta a na veciach
prevzatých od tretích osôb pre mandanta, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti. Prípadne zverený majetok – DHIM a HIM je
mandatár oprávnený využívať výhradne pre mandanta na zariadenie činností
uvedených v Článku I.
6. Mandatár je povinný mandantovi poskytovať všetky informácie, podklady a prípadné
doklady, ktoré pre mandanta získa v súvislosti s výkonom činnosti.
7. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať mandantovi prípadné plnenia,
ktoré za neho prevzal pri vybavovaní predmetnej zmluvy.
8. Mandatár sa zaväzuje, že nebude poskytovať žiadne výkony tretím osobám, ktoré
budú alebo by boli v konflikte so záujmami mandanta v súvislosti s výkonom činnosti
mandatára podľa tejto zmluvy.

Článok IV
Doba platnosti
Táto zmluvy sa uzatvára na dobu od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Obsah zmluvy je možné meniť len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán a to
len v písomnej forme.

3. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
4. Prípadné spory z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť v prvom rade mimo
súdnou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúspešnosti tejto dohody je
na ich riešenie miestne príslušný súd.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju
slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju v deň uvedeného dátumu vlastnoručne
podpisujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
1 rovnopis.

...................................................
PhDr. Barbora Kuchárová, PhD.
mandatár

...................................................
Mgr. Timea Selnekovičová
mandant

