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MANDÁTNA ZMLUVA 
Číslo 01/2016 

Uzavretá podľa § 566 č. 519/1991Zb. 
 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
 
 
 
 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
Organizácia: Materská škola  
Sídlo organizácie: Selčianska cesta 114  
 976 11 Selce 
IČO: 37889206 
DIČ: 2021681981 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie Prima banka Slovensko a.s 
Číslo účtu:  1240886001/5600 
Spojenie: 048/4181221 
Registrácia:   
Číslo:   
 
Zastúpený: Mgr. Miroslava Olšiaková 
ďalej len „mandant“ 
 
 
Organizácia: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov 
Sídlo organizácie: Kremnička 53,  
 974 05 Banská Bystrica 
IČO: 42303478 
DIČ: 2023641653 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. BB 
Číslo účtu:  5036419455 / 0900 
Telefonické spojenie: 048/415 16 91-92 
Registrácia:  Ministerstvo vnútra SR 
Číslo: WS/1-900/90-40223, 31.10. 2012 
 
Zastúpený: Mgr. Emília Jányová Lopušníková 
ďalej len  „mandatár“ 
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Článok 
1 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Mandatár a mandant sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy sú vzdelávacie služby  
1.2  Mandatár sa zväzuje, že pre mandanta zabezpečí jazykovú prípravu účastníkov    

(anglický  jazyk) v rozsahu podľa tejto zmluvy.   
 

 

Článok 
2 

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 
 

2.1 Výkon činnosti zahŕňa najmä: 
a) Príprava školiacich materiálov 
b) Výučba  
c) Prepojenie výučby s praxou, praktické príklady  

 
 

 
Článok 

3 
VYKONÁVANIE ŠKOLENIA 

 
3.1 Realizácia školenia bude v priestoroch určených mandantom. 
3.2 Mandatár zabezpečí školiaci materiál 
3.3 Pri vykonávaní činností, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, je mandatár povinný 

dodržiavať všeobecne záväzné smernice tak, aby bola zaručená bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci. 

 
 

Článok 
4 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 

4.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01.11.2016 do 30.06.2017. 
4.2 Mandatár sa zaväzuje, že školenie podľa tejto zmluvy bude vykonávať 2 vyučovacie  

hodiny týždenne ( 1 vyučovacia hodina je 45 min).  
  

 
 

Článok 
5 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH SRTRÁN 
 

5.1 Mandant sa zaväzuje poskytovať mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť 
v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie predmetu zmluvy.  

5.2 Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, 
ktoré zistil pri zriaďovaní školenia a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
mandanta. 
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5.3 Mandatár bude voči tretím osobám vystupovať ako splnomocnený zástupca 
mandanta a konať bude v mene mandanta. Plnomocenstvo končí uplynutím lehoty 
plnenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

5.4 Mandatár predloží mandantovi  fotokópiu platného osvedčenia  že je  oprávnený 
vykonávať vzdelávacie služby (živnostenské oprávnenie, certifikát, činnosť 
podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.... Výpis zo 
živnostenského registra je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy). 

 
 

Článok 
6 

ODMENA ZA VÝKON ČINNOSTI 
 

6.1 Odmena za vzdelávacie služby podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán. 

6.2 Mandant nie je platiteľom DPH. 
6.3 Mandant zaplatí mandatárovi odmenu na základe faktúry mandatára za vzdelávacie 

služby (školenia) po ukončení kalendárneho mesiaca. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a splatnosť záväzku je 14 dní. 

6.4 V odmene mandatára za výkon činnosti podľa tejto zmluvy sú zahrnuté všetky 
náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku. 

 
 

Článok 
7 

ZODPOVEDNOSŤ 
 

7.1 Mandatár je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas. 

7.2 Mandatár sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta v rámci platných 
právnych predpisov a riadiť sa jeho pokynmi. 

7.3 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorú spôsobil mandantovi pri výkone 
činnosti podľa tejto zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 
 

 
Článok 

8 
VÝPOVEĎ ZMLUVY 

 
8.1 Mandant aj mandatár môžu túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu 

písomne vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť doručením výpovede.  
8.2 Za činnosť riadne ukončenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na pomernú 

časť odplaty podľa preukázateľne vykonaného školenia ku dňu vypovedania tejto 
zmluvy. 
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Článok 
9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
8.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné dodatky budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

8.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá 
mandant a jeden mandatár. 

8.4 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto 
zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Selciach V Selciach 
Dňa 27.10.2016 Dňa 27.10.2016 
 
 
 
 
 
........................................  ........................................ 
Mandant Mandatár 
  


