
Mandátna zmluva 
 
Uzavretá   podľa ust. § 566 a nasl. Zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení  neskorších   právnych  predpisov 
(ďalej  ako   „Obchodný  zákonník “) (ďalej  ako  „Zmluva “) 
 

medzi : 
 

Základná škola s materskou školou Vlachovo 
SNP 239 
049 24  Vlachovo  
Zastúpená: Mgr. Janou Oravcovou, riaditeľkou školy 
IČO: 35546727 
 (ďalej ako  „Mandant“) 

a 
 
Ing. Jana Gallová 
Vyšná Slaná 126, 049 26  
IČO :  54599377 

Bankové  spojenie  : VÚB a.s. 
Číslo  účtu  :   SK55 0200 0000 0018 4574 0953  
Tel. kontakt :  0911770192 
(ďalej ako mandatár) 
Živnostenské oprávnenie : Okresný úrad Rožňava, číslo živnostenského registra: 850-14990 
 (Mandant a Mandatár budú  ďalej   označovaní  jednotlivo  aj  ako   „Zmluvná  strana“ a spoločne ako  „Zmluvné  strany “ 

 
za  nasledovných  podmienok : 

 
I. 

Predmet  zmluvy 
 
1.1   Predmetom  tejto  Zmluvy  je záväzok Mandatára , že za dojednanú odplatu zariadi pre Mandanta   na jeho   účet : 
A .  Účtovnícke  služby  podľa   §  566 obchodného  zákonníka  v súlade  s povinnosťou   účtovania  pre   rozpočtové 
organizácie - školy.  
1.2     Zmluvné  strany   prehlasujú ,  že  im v čase uzavretia   tejto Zmluvy   nie  sú  známe   žiadne  skutočnosti , ktoré  by  
bránili   alebo  vylučovali  uzavretie   tejto  Zmluvy  alebo  by  boli   vážnou  prekážkou  plnenie   ich   zmluvných   povinností   
podľa tejto   Zmluvy.  Účtovníctvo  je   povinné  viesť   podľa   zákona   č.  431/2002 Z.z  v jeho   platnom   znení . 
 

1. samostatná   odborná   činnosť na  úseku   rozpočtovania  a financovania školy  
2. vedenie   účtovníctva   školy v súlade platnou právnou   úpravou  
3. sledovanie  čerpania príjmovej a výdavkovej   časti 
4. vyhotovenie  štatistických   výkazov na úseku účtovníctva 
5. vyhotovenie účtovných výkazov na úseku účtovníctva 
6. vypracovanie štvrťročnej účtovnej uzávierky v zmysle platných právnych predpisov 
7. vypracovanie ročnej uzávierky a príprava podkladov ku konsolidovanej uzávierke 
8. požaduje   sa viesť účtovníctvo  programovým vybavením :  IVES - Košice  
9. kompletné spracovanie mzdovej agendy programovým vybavením IVES – Košice. 

 
II. 

Odplata 
 
2.1  Zmluvné  strany   sa dohodli,  Mandant  poskytne   Mandatárovi  za  vymenované   činnosti  v bode  I.   odmenu  mesačne    
vo  výške  : 420,00 € slovom (štyristodvadsaťeur). (ďalej  ako  „Odmena“). 
      Mandatár  nie   je  platcom   DPH. 
 
2.2. Zmluvné   strany   sa ďalej dohodli ,  že  Odmena Mandatárovi  bude   uhradená  bezhotovostným prevodom v prospech   
účtu  Mandatára, ktorý  je  vedený   v záhlaví  tejto  Zmluvy,  a to  na  základe   faktúry vystavenej  Mandatárom  po  riadnom  
vykonaní  činností  vymedzených  v bode   1.1 Zmluvy   mesačne . 
 
 
 



III. 
Práva a povinnosti  Zmluvných  strán 

 
3.1 Mandant sa  zaväzuje  poskytnúť  Mandatárovi  potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu  záväzku podľa  tejto  Zmluvy . 
3.2 Mandatár  je  povinný   zariaďovať  činnosti   vymedzené   v bode  1.1 Zmluvy   s odbornou  starostlivosťou ,  podľa pokynov 
Mandanta  a v súlade  s jeho záujmami  ,  ktoré   pozná   alebo   musí  poznať.   
3.3  Mandatár  je  povinný   odovzdať  bez   zbytočného  odkladu   Mandantovi  veci,   ktoré   za  neho   prevzal pri  vybavovaní  
činností   vymedzených   v bode  1.1 Zmluvy . Mandatár   nesie   zodpovednosť   za  nesprávnosť  ním  poskytnutej   služby .      

IV. 
Doba  trvania  Zmluvy 

 
4. 1  Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Zmluvný  vzťah   medzi  Mandantom  a Mandatárom  možno  ukončiť  aj  :   

a) dohodou  Zmluvných  strán 
b) výpoveďou  zo  strany  Mandanta 
c) výpoveďou  zo  strany  Mandatára  
d) z iných  zákonných  stanovených  dôvodov ,   hrubých  porušení   zmluvných povinností  

 
4.2  Mandant   môže  Zmluvu  kedykoľvek  vypovedať . Výpoveď   je  účinná   k poslednému  dňu  mesiaca , v ktorom   bola   
výpoveď  Mandatárovi   doručená. 
4.3 Od  účinnosti   výpovede Mandanta  je  Mandatár povinný   nepokračovať  v činnosti , na ktorú sa výpoveď  vzťahuje.  Je 
však  povinný   Mandanta  upozorniť  na  opatrenia  potrebné  na   to,   aby  sa   zabránilo   vzniku   škody  bezprostredne  
hroziacej   Mandantovi  nedokončením  činnosti súvisiacej   so   zriaďovaním  záležitostí.  Za  činnosť   riadne   uskutočnenú  
do   účinnosti   výpovede má  Mandatár   nárok   na   primeranú časť  Odmeny. 
4.4  Mandatár  môže  Zmluvu  vypovedať s účinnosťou ku   koncu  kalendárneho  mesiaca nasledujúceho  po  mesiaci,  
v ktorom bola   výpoveď   doručená  Mandantovi. 
4.5  Ku  dňu   účinnosti   výpovede Mandatára  zaniká   záväzok  Mandatára  uskutočňovať  činnosti ,  na  ktoré  sa  zaviazal.  
Ak   by   týmto   prerušením  činnosti   vznikla Mandantovi  škoda,  je Mandatár ho  upozorniť  ,  aké  opatrenia treba  urobiť   
na  jej  odvrátenie.  Ak  Mandatár tieto  opatrenia  nemôže  urobiť ani  pomocou   iných  osôb a požiada  Mandatára ,  aby  ich  
urobil sám,  je  Mandatár  na   to  povinný.  

V. 
Záverečné  ustanovenie 

 
5.1  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpisu   oboma  Zmluvnými  stranami a účinnosť   nasledujúci  deň po  jej   
zverejnení  na  webovom  sídle   mandanta. 
5.2  Všetky  zmeny, dodatky a prílohy k tejto   Zmluve sú  platné  výlučne  v písomnej   forme  a v znení  odsúhlasenom 
a potvrdenom oboma  Zmluvnými  stranami . 
5.3  Vzťahy  touto  Zmluvou výslovne  neupravené sa  spravujú  príslušnými   ustanoveniami Obchodného  zákonníka . 
5.4.  Zmluva   bola  vyhotovená   v 4 rovnopisoch  s platnosťou  originálu , pričom  každá   zo   Zmluvných   strán   obdrží dva    
rovnopisy. 
5.5  Zmluvné  strany   prehlasujú,  že   si  túto  Zmluvu   prečítali,  jej  obsahu a jednotlivým  ustanoveniam   zhodne   porozumeli,  
že   tieto   sú  prejavom   ich  slobodnej a vážne  prejavenej    vôle     ,  bez   tiesne   ,  nátlaku alebo  iného  obmedzenia 
zmluvnej  voľnosti   alebo   nápadne  nevýhodných    podmienok, na  znak čoho   pripájajú  k tejto  Zmluve  svoje   vlastnoručné  
podpisy . 
 
 
 
Vo Vlachove, 29.04.2022   
 
 
Mandatár :                                                                                    Mandant : 
 
 
_________________________________                                 ________________________________   
 
Ing. Jana Gallová           Mgr. Jana Oravcová, riaditeľka školy   
 

 


