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Mandátna zmluva 

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

Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 
Zmluvné strany 
 
 
Mandant:              Mesto Sereď 
                                    Sídlo: Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
    Zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
    IČO: 00 306 169 
   Číslo účtu: 0203505156 kód banky: 0900 
/ďalej len mandant/ 
 
a 
 
Mandatár :              Stavebné bytové družstvo   
                                    Sídlo: D.Štúra 2946, 926 01 Sereď 
                                    Zastúpené: Miroslavom Kolónym, predsedom 
                                                      Ivanom Kochanom, podpredsedom  
                                    IČO: 30 997 755 
                                    DIČ: SK2021018384 
                                    Číslo účtu: 1126950954          kód banky:0200 
 
/ďalej len mandatár/ 

 
 
 
 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

 
Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta  v jeho mene a na jeho účet zabezpečovať výber 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od poplatníkov, ktorých má mandatár vo 
svojej evidencii pre byty ktorých správu vykonáva Stavebné bytové družstvo Sereď.  

 
 
 

ČI. II. 
Povinnosti mandanta a mandatára 

 
 
2.1.Mandant: 
- sa zaväzuje mesačne,  na základe predloženého počtu osôb vystaviť a doručiť platobný výmer 
mandantovi 
- sa zaväzuje včas oznámiť mandatárovi prípadnú zmenu sadzby poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad    
- je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone jeho činností, je povinný poskytovať mu 
včas potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy.  
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2.2.Mandatár: 
- sa zaväzuje viesť evidenciu osôb bývajúcich v bytoch, ktoré sú v jeho správe, 
-sa zaväzuje písomne oznamovať mandantovi počet osôb, ktoré má vo svojej evidencii vždy 
najneskôr do 15.dňa nasledujúceho mesiaca a vybraný poplatok za predchádzajúci mesiac odviesť 
na účet mesta v termíne stanovenom v platobnom výmere t.j. najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru  
- je povinný postupovať pri výkone činnosti uvedených v čl. I s odbornou starostlivosťou a podľa 
pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná, a to v súlade s účelom, ktorý 
má byť zariadením činnosti dosiahnutý a ktorý je mandatárovi známy, 
- je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas, 
- je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti a ktoré môžu 
mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od jeho pokynov a môže odchýliť, len ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas, 
-zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku oneskorených hlásení počtu osôb 
bývajúcich v bytoch, ktoré sú v jeho správe. 
 
 

ČI. III. 
Cena 

 
 

3.1.Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu za výkon činností podľa čl. I vo 
výške 1.500,- EUR (slovom: tisícpäťsto Eur)  jednorazovo, a to v termíne do 30.09.2012. 
 
3.2.Dohodnutá odmena bude mandatárovi vyplatená bezhotovostne na jeho bankový účet uvedený 
v záhlaví. 
 
 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
 

 
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na dobu jedného roka od 1.1.2012 do 31.12.2012, 
platnosť nadobúda dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.1.2012. 
 
4.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne, so súhlasom oboch zmluvných 
strán ako číslované dodatky k zmluve. 
 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa môže skončiť : 
- dohodou zmluvných strán, 
- výpoveďou zo strany mandanta a to aj bez udania dôvodu s dohodnutou 1 mesačnou výpovednou 
dobou, 
-výpoveďou mandatára s dohodnutou 1 mesačnou výpovednou dobou. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Výpoveď musí mať písomnú formu a 
musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovednú lehotu je možné skrátiť 
alebo predĺžiť len dohodou zmluvných strán. 
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4.4 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve 
vyhotovenia. 
 
 
4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 
a táto vyjadruje ich pravú a slobodnú a vážnu vôľu, nebola dojednaná v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok . 
 
4.6. Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 
 
 
V Seredi, dňa 5.12.2011      
 
 
 
        podpísané vlastnou rukou      podpísané vlastnou rukou                                                      
                  

       Miroslavom Kolóny, predseda 
 
                                                                                                                            podpísané vlastnou rukou                                                      
 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta           Ivan Kochan, podpredseda 
 
–––––––––––––––––––––––––                   ––––––––––––––––––––––––––-  

            za mandanta                                                                              za mandatára                                              
     
 
               


