
Mandátna zmluva 

 

 
1. Mandát:  Obec Matejovce nad Hornádom 

zastúpený: Marta Stanislavová, starostka obce 

so sídlom: 053 21  Matejovce nad Hornádom 

IČO:  00329363 

 

 

a 

 

 

2. Mandantár:         Branislav Mikolaj 

so sídlom:            SNP 491/22, 053 21 Markušovce  

IČO:                       50192850 

Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 0983 4722 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Mandantár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta pravidelnú zimnú údržbu miestnych komunikácií 

obce. 

2. Mandát sa zaväzuje, že umožní mandantárovi vykonanie zimnej údržby miestnych komunikácií, po 

vykonaní ich prevezme a zaplatí  odmenu dohodnutú vo zmluve. 

 

Článok II 

Čas a miesto vykonávania zimnej údržby 

1. Mandantár bude vykonávať zimnú údržbu obecných komunikácií pre mandanta po dobu trvania tejto 

zmluvy, a to vždy v závislosti od stavu miestnych komunikácii. 

2. Miesto vykonania zimnej údržby sú miestne komunikácie obce Matejovce nad Hornádom mimo časti 

štátnej komunikácie (od vstupu do obce po budovu požiarnej zbrojnice) 

 

Článok III 

Práva a povinnosti mandatára 

1. Zimnú údržbu podľa tejto zmluvy zahŕňajú nasledovné činnosti mandatára: 

- odhrňovanie snehu z miestnych komunikácií na základe výzvy starostu obce, 

2. O každej údržbe miestnych komunikácií sa mandatár zaväzuje spísať záznam o prevádzke, ktorý 

potvrdí podpisom určený zástupca mandanta. 

3. Záznam o prevádzke bude obsahovať najmä: 

- dátum a druh vykonanej zimnej údržby 

- čas, ktorý mandatár strávil pri vykonaní údržby, 

- podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie zimnej údržby. 

4. Mandantár bude vykonávať zimnú údržbu podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť. 

5. Mandantár zodpovedá za dodržanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti mandanta 

1. Mandant má právo na riadenie a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve a poskytnutie 

zimnej údržby zo strany mandatára vo forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva, 

alebo ako to požaduje mandant. 



2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť mandatárovi podmienky potrebné na realizáciu zimnej údržby, príp. 

obstarať posypový materiál. 

3. Mandant potvrdí prevzatie zimnej údržby na zázname o prevádzke. 

 

Článok V 

Odmena a platobné podmienky 

1. Odmena za zimnej údržby podľa tejto zmluvy je dohodnutá podľa zákona o cestách č.18/1996 Z.z. 

v platnom znení a neobsahuje daň z pridanej hodnoty (DPH). Poskytovateľ služby bude DPH fakturovať 

podľa pravidiel platných v čase fakturácie. 

2. Odmena je dohodnutá podľa vzájomne odsúhlasených záznamov o prevádzke v čiastke 25,- € za 

hodinu bez DPH (slovom dvadsaťpäť € za hodinu) 

3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade odmeny za vykonanie zimnej údržby v pravidelných mesačných 

intervaloch na základe potvrdených v zázname i prevádzke. 

4. Prílohou faktúry bude záznam o prevádzke. 

5. Mandantár vystaví faktúry v súlade platnými právnymi predpismi, inak je mandant oprávnený faktúru 

v lehote splatnosti mandatárovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia 

novej, správne vystavenej faktúry mandantovi. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu 

neurčitú. Pred uplynutím doby trvania zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody 

zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán os zmluvy. 

2. Mandant aj mandatár môžu zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpovedná doba je mesiac a začína plynúť 

od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede. 

3. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve. 

4. Zmluvné stany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch. Každá strana dostane po 1 exempláre. 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 14.12.2018 

 

 

Mandantár      Mandant 

 

 

 

 

 

 

 

       Marta Stanislavová  

           starostka obce 


