
 

 

Mandátna zmluva 
 

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

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

 

medzi: 

Mandantom: 

Materská škola Mierová 141, Svit  

Sídlo: Mierová 141, 059 21 Svit   

IČO: 51048418    

za ktorú koná: Mgr. Katarína Dudášová  

(ďalej aj len „mandant“) 

 

a 

Mandatárom:  

Progres MG, s.r.o. 

Sídlo: Grossova 4600/1, 058 01 Poprad 

IČO: 51654024 

DIČ: 2120744395 

IBAN: SK73 5600 0000 0053 8764 3002 

Za ktorú koná: PaedDr. Gabriela Čubová,. PhD., konateľ spoločnosti  

 

(ďalej len „mandatár“) 

(ďalej „mandant“ a  „mandatár“ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára poskytovať na základe individuálnej požiadavky mandanta 

mandantovi odborné poradenské a konzultačné služby v oblastiach: 

  Riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy,  

  Vydávania rozhodnutí riaditeľom materskej školy podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z., 

  Ustanovení a činností orgánov školskej samosprávy materskej školy, 

  Posudzovania kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov ma-

terskej školy,  

  Informovania o zásadných legislatívnych zmenách a úpravách týkajúcich sa činnosti materskej školy,  

  Povinností zriaďovateľa a riaditeľa materskej školy vychádzajúcich z platnej legislatívy. 

 



 

 

Čl. II 

Odplata mandatára 

1. Mandant sa zaväzuje vyplácať mandatárovi za vykonávanie činnosti uvedenej v čl. I. bode 1 tejto zmluvy mesačnú  

odplatu vo výške  50 eur/100 eur (slovom päťdesiat/sto eur), ktorá je splatná do 15 kalendárnych dní každého kalen-

dárneho mesiaca, v ktorom táto zmluva trvá. Pri počte deti do 50 je výška určená na 50€, nad 50 detí 100€ 

2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu v súlade čl. II  bodom 1 tejto zmluvy na účet mandatára uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. Mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi zmenu jeho bankového spo-

jenia uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

3.  Prvá mesačná odplata bude vyplatená na účet mandatára najneskôr do 15. septembra 2022. 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 1. Mandatár je povinný postupovať pri činnosti zariaďovaní obchodnej záležitosti v zmysle čl. I. bodu 1 tejto zmluvy 

s odbornou starostlivosťou. 

 2. Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní činnosti v zmysle čl. I. bodu 1 tejto zmluvy podľa pokynov mandanta a 

v súlade s jeho záujmami.  

 3. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky informácie, ktoré sú potrebné pri plnení činnosti  uvedenej v čl. 

I bode 1 tejto zmluvy. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa mandant zaväzuje poskytnúť 

mandatárovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude o to mandatárom požiadaný. V prípade, ak mandant 

neposkytne mandatárovi potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť, mandatár nezodpovedá za riadne a včasné splnenie 

činnosti uvedenej v čl. I. bode 1 tejto zmluvy.  

ČL. IV 

Zánik zmluvy 

1.Zmluva zaniká: 

a.dohodou zmluvných strán, 

b.výpoveďou zmluvnej strany za podmienok ustanovených v tejto zmluve, 

c.smrťou alebo zánikom mandatára. 

2. Mandant je oprávnený zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledu-

júceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Výpoveď musí byť mandatárovi doručená do vlastných rúk. Od 

účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje.  

3. Mandatár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať 

činnosti uvedené v čl. I bode 1 tejto zmluvy. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár 

povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.  

 



 

 

Čl. V 

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. 

4.     Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, nevzťahuje sa to na ostatné ustanovenia 

zmluvy, tieto zostávajú naďalej platné a účinné. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré bude obsahovo zodpovedať neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a bude 

v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6.     Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto mandátnej zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju 

prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpi-

sujú. 

7.    Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná 

voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhod-

ných podmienok 

 

 

V Poprade, dňa 08.09.2022 

 

 

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

     Mgr. Katarína Dudášová                                                      PaedDr. Gabriela Čubová, PhD.  

                   mandant                                                                                            mandatár 


