Mandátna zmluva

1. Mandant:
Mesto Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075
Zastúpené: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor (ďalej len „mandant“)
2. Mandatár:
Mgr. Anna Šimková
Biskupice 8/16
986 01 p. Fiľakovo
R. č. xxxxxxxxxxx (ďalej len „mandatár“)
uzavreli dňa 01.10.2012 podľa § 556 Obchodného zákonníka
MANDÁTNU ZMLUVU
Čl. I
Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje pre mandanta vykonávať činnosti spojené s implementáciou projektu
s názvom „Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská
Lúka 64/B, Fiľakovo“ – odborné aktivity projektu – Aktivita 2.1 - Vzdelávacie aktivity zamerané na
ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov MRK - vyučovanie predmetu slovenský jazyk
v rozsahu 400 hodín počas doby implementácie projektu, t. j. od 01.10.2012 do 30.09.2014.
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. I s odbornou
starostlivosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná
alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť činnosťou dosiahnutý a ktorý je
mandatárovi známy. Je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.
2. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
3. Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone je činnosti, je povinný mu
vytvoriť podmienky potrebné na výkon jeho činnosti.
4. Mandant je povinný uhradiť faktúru mandatárovi v dohodnutom termíne.
Čl. III.
Dohodnutá odmena
Mandant sa zaväzuje mandatárovi zaplatiť dohodnutú odmenu za výkon činností podľa
článku I. vo výške 8,41 € za každú vyučovaciu hodinu na základe faktúry vyhotovenej mesačne a to

do 15 dní od doručenia faktúry na účet mandatára vedený OTP Banka Slovensko, a. s. č. účtu
xxxxxxxxxxxx.
Čl. IV
Zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť:
- dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou zo strany mandanta,
- výpoveďou zo strany mandatára,
- z iných zákonom stanovených dôvodov.
2. Mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť,
účinnosť nadobúda dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. Od
účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, je však povinný mandanta
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne
hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.
3. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na primeranú časť
odplaty.
4. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede
nevyplýva neskorší čas.
5. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa
zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho
upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže
urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára , aby ich urobil sám, mandatár je to
povinný urobiť.
6. Ohľadne činnosti uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti a uskutočnenej podľa
bodu 5., má mandatár nárok na úhradu nákladov a na časť odplaty primeranej výsledku
dosiahnutému pri zariaďovaní záležitosti.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje na dobu určitú , do ukončenia realizácie aktivít projektu, t. j.
do 30.09.2014.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach, 2 pre mandanta a 1 pre mandatára.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak dôkazu ju podpisujú.
Vo Fiľakove, dňa 08.10.2012
JUDr. Jaromír Kaličiak
mandant

Mgr. Anna Šimková
mandatár

