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Mandátna zmluva 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

medzi: 

Mandantom:  

Obchodné meno: Stráne Invest, s.r.o 

Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

IČO: 51 930 889 

DIČ: 2120834782. 

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  odd.: sro vložka č.  36938/P 

v zastúpení:  Bc. Zuzana Pitoňáková 

(ďalej aj len „mandant“) 

 

a 

 

Mandatárom: VŽŠ Kežmarok, s.r.o. 

Sídlo:   059 76  Stráne pod Tatrami 37 

IČO:   46 330 844 

IČ DPH:  SK2023335864 

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Kežmarok 

IBAN:   SK24 1100 0000 0029 2486 3091 

(ďalej len „mandatár“) 

(ďalej „mandant“ a  „mandatár“ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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uzatvárajú podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka /ďalej len zákon/ túto 

 mandátnu zmluvu 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať služby vedenia 

účtovníctva a spracovanie daňovej agendy v rozsahu podľa pokynov mandanta. 

Čl. II 

Doba trvania 

Zmluva je účinná od dátumu podpisu oboch zmluvných strán a dojednáva sa na dobu neurčitú. 

Čl. III 

Výška a úhrada odplaty 

Mandant sa zaväzuje, že za činnosti uvedené v bode I. tejto zmluvy zaplatí odplatu v sume 480,-- 

EUR /štyristoosemdesiat eur/ vrátane DPH mesačne. V odplate sú zahrnuté náklady 

mandatára. Odplata je splatná na základe vystavenej  faktúry do 14 dní od skončenia 

kalendárneho mesiaca. 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí mandanta s odbornou 

starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a v súlade so záujmami, ktoré mandatár pozná 

alebo musí poznať. 

2. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na 

zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár..  

3. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, resp. doklady, 

ktoré prevzal, ako aj výsledky svojej činnosti. 

4.  Mandatár zodpovedá za výsledky svojej činnosti, ku ktorým dospel na základe dokladov, 

ktoré mu boli mandantom odovzdané. 

5.       Mandatár sa zaväzuje, že skutočnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone činnosti, ktorá je 

predmetom tejto zmluvy a súčasne obchodným tajomstvom resp. predmetom ochrany 

podľa autorského práva vzhľadom na výlučnosť, originalitu alebo iný charakter nebudú 

použité inak ako to predpokladá táto zmluva. 

6. Mandatár je oprávnený používať obchodný názov mandanta a k tomu pripojiť svoj podpis 

na doklady súvisiace s činnosťami podľa odst. I. tejto zmluvy. 

7.  Je vecou rozhodnutia mandatára, či svoje zmluvné povinnosti splní sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár. 
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ČL. V 

Vypovedanie zmluvy 

1. Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to čiastočne alebo v celom rozsahu. 

Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne 

plynúť druhý deň po dni, kedy bola doručená. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej 

skončenia dotknutá ani pomerná časť odmeny ani úhrady nákladov, ktoré do tohto 

momentu mandatár vynaložil. 

2. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. V ďalšom platia 

v súvislosti s ukončením mandátnej zmluvy ustanovenia §574 a 575 zákona. 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží po jednom 

rovnopise. 

3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch 

zmluvných strán. 

 

V Stráňach pod Tatrami., dňa 31.08.2018 

 

 

.........................................................                                                     ....................................................... 

                  mandant                                                                                          mandatár 


