MANDÁTNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
1.Mandatárom :

Obchodné meno: InSi, s.r.o
Sídlo: Podhoroď 123, 072 64, Slovenská republika
Regist.: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 13938/V
IČO: 36 570 486
Zast.: Ing. Marián Šepeľák, konateľ
a

2.Mandantom:
Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64
IČO: 00325635
Zast.: Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta
I.
Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta v jeho mene a na jeho účet zariadi tieto záležitosti:
Výkon úloh vodného majstra prostredníctvom zodpovedného zamestnanca Miroslava
Dankanina, nar. 19.2.1970, bytom: Sejkov 99, a to najmä:

1. Výkon úloh poradenstva v protipovodňovej prevencii a ochrany pred povodňami
na úrovni obci,
2. Výkon úloh poradenstva v rámci integrovaného manažmentu vodných zdrojov
obce,
3. Výkon úloh poradenstva v rámci systému inštitucionálnej spolupráce v rámci
povodí,
4. Výkon úloh poradenstva pri možnej integrovanej obnove poškodených území
intravilánov obci,
5. Výkon úloh poradenstva pri budovaní vodozadržných prvkov
II.
Lehota plnenia
Mandatár bude činnosť podľa čl. I. vykonávať od podpisu až do skončenia platnosti tejto zmluvy.
III.
Odmena
1.Mandatárovi za výkonanie jeho činnosť prislúcha odmena vo výške 3 750,- € bez DPH.

2.Odmena bude splatená mandatárovi až úplnom výkone a skončení úloh vodného majstra najneskôr
však do skončenia platnosti tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry.
3. K odmene mandatára uvedenej v bode 1 tohto článku sa bude učtovať daň s pridanej hodnoty vo
výske platnej v čase vzniku zdaniteľného plnenia.
IV.
Práva a Povinnosti strán
1. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
2. Mandatár je povinný pri zariaďovaní záležitosti postupovať s odbornou starostlivosťou a využiť
všetky svoje znalosti na to, aby bol ten-ktorý kontakt pre mandanta čo najvýhodnejší, podľa pokynov
mandanta a chrániť záujmy mandanta.
3. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mandatár mohol
záležitostí uskutočniť včas.
4. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo
mandanta, o ktorých sa dozvedel pri zabezpečovaní záležitosti uvedených v članku I. tejto zmluvy.
V.
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 5.11.2011 do 31.3.2012.
VI.
Iné dojednania
1. Mandant nemá právo voči mandatárovi na účelne vynaložné náklady, ktoré súvisia priamo so
zariaďovaním záležitosti.
2. Mandatár zodpovedá mandantovi za pripadnú škodu, ktorú spôsobí mandantovi pri vykonavaní
činností uvedených v članku I. tejto zmluvy.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni,
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
Obchodným zákonníkom, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve. Všetky prípadné zmeny
zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme po vzájomnej dohode zmluvných strán.
V Michalovciach, dňa 5.11.2011,
Ing. Marián Šepeľák
mandatár

Ing. Jaroslav Mihaľov
mandant

