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Mandátna zmluva 

 o poskytovaní konzultácií a poradenstva 

uzavretá podľa § 566-576 Obchodného zákonníkai medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

Mandatár :      BrIS Prešov s.r.o.  

so sídlom     Pod Kamennou baňou 12453/55, Prešov   

zastúpená    Monika Brillová , konateľ spoločnosti     

IČO :    44613628  

DIČ :       

ďalej v tejto zmluve len  „Mandatár“ a  

 

mandantom :  Obec Ľubotín 

zastúpená: Ing. Jozef Havrila 

Bankové spoj.:  

IČO:  00330035       

DIČ:      

ďalej v tejto zmluve len „mandant“, ktorý nižšie uvedeného dňa , mesiaca a roku uzavreli zmluvu  s týmto 

obsahom: 

 Článok 1 - Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok mandatára vykonávať konzultačnú a poradenskú činnosť vo veciach 

súvisiacich s vedením ekonomickej, finančnej, účtovnej a majetkovej agendy  mandanta. Služby sa 

zabezpečia formou osobných stretnutí u mandanta  a  prostredníctvom telefonických a elektronických 

konzultácií. 

 

Článok 2 – Povinnosti a práva zmluvných strán 
 

2.1. Mandant  sa zaväzuje, že mandatárovi priebežne predloží potrebné doklady na základe požiadavky          

mandatára tak, aby mohol mandatár  na základe predložených podkladov poskytnúť mandantovi služby 

podľa čl.1.  

2.2. Mandant poskytne všetky potrebné a súvisiace informácie v záujme poskytnutia správnych, včasných  a 

bezchybných podkladov pre výkon činností mandatára.  

2.3. Mandatár podľa potreby vykoná činnosť uvedenú v čl.1 v sídle mandanta najviac však v rozsahu  24 hodín 

ročne / priemerne  6 hodín 3 mesiace/. Ostatné  činnosti bude vykonávať v sídle mandatára a taktiež 

prostredníctvom telefonických a mailových konzultácií.  

2.4. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s poskytnutím služieb. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba mandant písomne vyhlásením alebo súd. 
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Článok 3 -  Odmena 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na stanovení odmeny 100 € mesačne za plnenie predmetu zmluvy uvedené v 

článku 1  a to: 

    - čiastku za tri qvartálne mesiace poradenstva vo výške 300 €  na základe faktúry na 3 mesiace vopred. 

Prvá faktúra bude vo výške 200 € za obdobie február - marec 2013.  Ostatné  vždy na začiatku qvartálu. 

 

Článok 4 - Osobitné  a záverečné ustanovenia 

 

4.1. Mandant má právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, ak nie je plnenie poskytnuté riadne a včas jednostranne. 

Mandatár  je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak mandant neposkytne potrebnú súčinnosť 

dohodnutú v tejto zmluve alebo obvyklú pre daný druh činnosti. 

4.2. Zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať výlučne po odhode zmluných strán. 

4.3. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú, do 31.01.2014. 

4.4. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými  stranami . 

4.5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdržala po jednom vyhotovení. 

 

 

Ľubotín  dňa  28.01.2013 

 

 

 

Mandatár  :  ..........................................           Mandant :  ............................................................ 


