Mandátna zmluva č. 01/2018
§ 566 Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany
Mandant:
Názov organizácie:
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Sídlo organizácie:
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO organizácie:
50012592
DIČ organizácie:
2120158645
zastúpená štatutárnym zástupcom
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, predsedníčka komory
(ďalej ako „Mandant“)
a
Mandatár:
Meno a priezvisko:
Mgr. Martin Borecký
Trvalé bydlisko:
Dolnokamenčianska 683/21, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Dátum narodenia:
3.11.1991
Číslo OP:
HC370115
Číslo účtu:
SK51 0900 0000 0051 2424 9222
(ďalej ako „Mandatár“)
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie technickej podpory pri aktivitách komory spojených s aktualizáciou
informácií na web stránke komory a s mailovou komunikáciou s členskou základňou komory, v termíne
do 25.3.2018.
Čl. III
Záväzky zmluvných strán
1. Mandant sa zaväzuje vyplatiť za túto prácu mandatárovi odmenu vo výške 150 Eur (za odpracovaných
15 hodín), prevodným príkazom na bankový účet mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
2. Mandatár sa zaväzuje dopravovať sa na miesta určenia.
3. Pri práci mandatár používa svoju vlastnú výpočtovú techniku, ako aj software.
Čl. IV
Ďalšie ujednania
1. Mandatár bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. V prípade, že sa
vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť jeho činnosť, je mandatár povinný
vyžiadať si od mandanta pokyny, ako postupovať.
2. Mandatár svoje záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy, musí plniť sám.
3. Mandant bude mandatárovi včas poskytovať všetky informácie, potrebné pre jeho činnosť a uhradí mu
všetky účelne vynaložené náklady, ktoré mandatárovi vzniknú pri plnení jeho záväzku.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená súhlasom
oboch strán.
3. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá
začína plynúť vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej strane.

4. Podaním výpovede nie je dotknutý nárok mandatára na alikvotnú časť odmeny a na úhradu účelne
vynaložených nákladov, ktoré do dňa skončenia zmluvy mandatárovi vznikli.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
V Bratislave, 8.1.2018
.........................................................
mandatár

.................................................
mandant

