Mandátna zmluva
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
Mandant:
Obchodné meno: Slovenský šachový zväz zastúpený Ing. Zdenek Gregor
Sídlo:Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO:17310571
DIČ: 2020879883
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. SK54 8330 0000 0026 0093 2871
(ďalej len„mandant“)
a
Mandatár:
Obchodné meno: InfoSystém management, s.r.o.
Sídlo: Jelenia 13
IČO:43990274
DIČ:2022538771
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN: SK2583300000002400642458
(ďalej len„mandatár“)
Zapísaná v OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 21568/N
Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta
nasledovné činnosti:zabezpečiť činnosti spojené s riadením sekretariátu a plnenie úloh
Slovenského šachového zväzu vyplývajúcich z uznesení VV SŠZ, vedenie a zakladanie
účtovnej dokumentácie, efektívne hospodárenie s majetkom, organizačné činnosti, vedenie
matriky členov SŠZ v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z.

Článok II
Odmena a platobné podmienky
1. Mandatárovi prináleží za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odplata vo výške 1 650 Eur
(slovom jedentisícšesťstopäťdesiat Eur) mesačne.
Mandatár je povinný každý mesiac vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne správnu
faktúru.
2. Odplata je splatná vždy do 15. dňa nasledovného kalendára na účet mandatára uvedený v
záhlaví tejto zmluvy. Mandant sa zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené
s vykonávaním pracovnej činnosti mandatára – náklady spojené s ubytovaním,
stravovaním a cestovnými nákladmi.
3. Nárok na odplatu vznikne mandatárovi aj vtedy, keď napriek riadnemu výkonu činnosti, na
ktorú bol podľa tejto zmluvy povinný, táto činnosť nepriniesla očakávaný výsledok.
V prípade, že nebude faktúra uhradená v lehote splatnosti, má mandatár právo na uplatnenie si
úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i načatý deň omeškania.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
Mandatár je povinný :
•
•
•
•

•

vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu
zmluvy s odbornou starostlivosťou
všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
vykonávať všetky činnosti osobne
oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu
zmluvy
uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu

Mandant je povinný :
•
•
•
•

poskytovať potrebnú súčinnosť
poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu
zmluvy
dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie
predmetu zmluvy
uhradiť odmenu riadne a včas

Článok IV
Práva a povinnosti mandanta
1. Mandant je povinný mandatárovi odovzdať včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitostí podľa tejto zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má
mandatár obstarať sám.
2. Mandant je povinný platiť mandatárovi za výkon činnosti podľa tejto zmluvu odplatu (čl. II
ods. 1) a náklady, ktoré mandatárovi vzniknú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto
zmluvy (čl. II ods. 2).
3. Mandant je povinný vystaviť mandatárovi plnomocenstvo, ak si zariadenie záležitosti
podľa tejto zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta. Vystavenie
plnomocenstva nenahrádza ani prevzatie zmluvného záväzku mandatárom konať v mene
mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záväzku vie.
Článok V
Ukončenie zmluvy
Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, t. j. dňom 30.06.2021.
Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s účinnosťou
ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dvoch mesiacoch, v ktorom bola výpoveď
doručená, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom 01.07.2018.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú
ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali.
V Nových Zámkoch dňa 29.06.2018.
Za mandanta :
Ing. Zdenek Gregor

Za mandatára :
Mgr. Vladimír Szűcs

