Mandátna zmluva
o poskytovaní lektorskej činnosti a poradenstva
(ďalej len „Zmluva“)
uzavretá podľa § 566-576 Obchodného zákonníkai medzi týmito zmluvnými stranami :

Mandatár :
so sídlom

Village Management s.r.o.
Pod Kamennou baňou 12453/55, Prešov

zastúpená

Monika Brillová , konateľ spoločnosti
IČO :

44 613 628

Bankové spoj.:č.ú: IBAN: SK88 1100 0000 0026 2516 4725
ďalej v tejto zmluve len „Mandatár“

Mandant :

Obec Chmiňany,

a

Obecný úrad, Chmiňany 39
082 33 Chminianska Nová Ves

zastúpená:
IČO:

Cyril Miškuf – starosta obce
00 327 131

Bankové spoj.:č.ú: IBAN: SK13 0200 0000 0000 0872 4572

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 lektorskú, prednášateľskú,
konzultačnú a poradenskú činnosť vo veciach súvisiacich s činnosťou obce. Služby sa
zabezpečia formou osobných stretnutí u mandanta, ďalej prostredníctvom
telefonických a elektronických konzultácií.
Článok 2 - Rozsah práce
2.1 Rozsah pracovnej úlohy v hodinách bude spolu najmenej 5 hodín mesačne, podľa
potrieb mandanta. Činnosť mandatára bude vykonávaná pravidelne počas celej doby,
najmä podľa pokynov a potrieb mandanta.
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Článok 3 - Odmena za vykonanú prácu
3.1 Mandatár sa s mandantom dohodol na odmene 30 € za hodinu výkonu podľa čl. 1.1,
slovom tridsať € (ďalej len „odmena“). Odmena zahŕňa čiastočne aj čas strávený
prípravou materiálov a prípravou na tieto činnosti v primeranej miere, nezahŕňa však
cestovné výdavky mandatára, prípadné výdavky na ubytovanie mandatára a ostatné
súvisiace (najmä hotové) výdavky lektora. Cestovné výdavky bude mandant uhrádzať
mandatárovi podľa skutočne vykonaných ciest, a to 0,35 €/km.
3.2 Dohodnutá odmena vo vyššie špecifikovanom článku 3.1 je za 1 hodinu činnosti v
zmysle článku 1.1, pričom za jednu hodinu činnosti sa považuje 60 minút, ako aj každá
začatá hodina.
3.3 Splatnosť odmeny: Zmluvné strany sa dohodli na stanovení odmeny za plnenie uvedené
v článku 3.1 takto: Pri štandardnom rozsahu , t. j. 5hod/ mesiac mandant zaplatí:
čiastku za tri mesiace poradenstva vo výške 450 € / štyristo päťdesiat eur /. Mandatár
vyhotoví faktúru na základe tejto zmluvy na tri mesiace vopred, vždy v priebehu
prvého mesiaca qv. v roku. V prípade, ak rozsah prác za daný kvartál bude
predstavovať viac/menej hodín, bude sa následne pripočítavať, resp. odpočítavať suma
za poskytnuté služby v nasledujúcom čase. V prípade uskutočnenia pracovných ciest
sa doúčtujú aj cestovné výdavky podľa čl. 3.1.
3.4 Vykonávanú prácu bude uskutočňovať Mandatár so svojou najlepšou odbornosťou a
schopnosťou, v prospech obce, ako aj jej všetkých zamestnancov.
3.5 Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosť pre mandanta v sídle mandanta, ktoré je
uvedené v záhlaví zmluvy (ďalej len „miesto výkonu činnosti“) a inom potrebnom
mieste. Ďalším miestom výkonu činnosti po dohode s mandantom môže byť aj iné
miesto v Prešove. Ďalej sa lektorská činnosť môže uskutočniť aj prostredníctvom
elektronických komunikačných technológií, či videokonferencií.
3.6 Mandatár sa zaväzuje pripraviť pre zamestnancov, ak si to zamestnanci vyžiadajú,
školiaci materiál, v listinnej a/alebo elektronickej podobe, (ďalej len „materiál“).
Mandatár odovzdá materiál počas výkonu lektorskej činnosti alebo ho doručí na
adresu elektronickej pošty po dohode so zamestnancami mandanta.
3.7 Autorské práva lektora na všetky materiály podľa predchádzajúceho bodu tohto článku
sú chránené a ich ďalšie použitie podliehajú jeho súhlasu.
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Článok 4 – Povinnosti a práva zmluvných strán
4.1 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.

4.2 Mandant poskytne všetky potrebné a súvisiace informácie v záujme poskytnutia
správnych, včasných a bezchybných podkladov pre výkon činností mandatára.
4.3 Mandatár podľa potreby vykoná činnosť uvedenú v čl.1 pre mandanta, najviac však v
rozsahu 150 hodín ročne. 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.

Článok 5 - Osobitné a záverečné ustanovenia
5.1 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.

5.2 Zmeny tejto Zmluvy sa môžu vykonať výlučne po dohode zmluvných strán. Táto
Zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú. Výpovedná lehota tejto zmluvy je 3 mesačná,
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
5.3 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta. Zmluva bola vyhotovená v dvoch
exemplároch, z ktorých každá strana obdŕžala po jednom vyhotovení.

Prešov, dňa 27.09.2019

Mandatár : ...................................................

Mandant : ..................................................

Monika Brillová – konateľ, Village Mangement s.r.o.

Cyril Miškuf – starosta, Obec Chmiňany
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