
                                       M a n d á t n a      z m l u v a   
 

 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a v nadväznosti na § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník 

medzi: 

 

Mandatár :   Ing. Irena Kubisová 

                       nar. xx.xx.xxxx 

                       Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa 

                       bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                      číslo účtu: SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                       (ďalej len „mandatár“) 

 

a 

 

Mandant:      Obec Jakubany 

                       065 12 Jakubany č. 555                    

                       štatutárny orgán: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce                    

                       IČO: 00 329 924 

                       (ďalej len „mandant“) 

 

Preambula 

 

Mandatár a mandant podpísaním tejto zmluvy súhlasia s tým, že ich záväzkový vzťah založený 

touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 262 

ods. 1  a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a to: 

 

čl. I. 

2.1. Predmetom činnosti mandatára je vykonávanie služieb v oblasti vypracovania bilancie skrývky 

humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej podľa zákona č. 220/2004 o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení nesk. predpisov. Mandant hľadá dodávateľa – výpomoc, ktorá mu krátkodobo a jednorázovo 

môže vypomôcť pri vypracovaní bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 

trvalo odnímanej.  

2. 2. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta vykoná činnosť opísanú v čl. II. tejto zmluvy a mandant 

sa zaväzuje vyplatiť mandatárovi za vykonanie tejto činnosti odmenu stanovenú v čl. III. tejto 

zmluvy. 

čl. II. 

Mandatár vykoná pre mandanta jednorazovú činnosť -  vypracovanie bilancie skrývky humusového 

horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej za účelom výstavby detského inkluzívneho 

ihriska na pozemkoch p.č. KNC 2639/71 a 2639/72 (GP č. 53/2022 vyhotovený dňa 06.09.2022) 

v k.ú. Jakubany 

do 10 dní od podpísania Zmluvy.  

Mandatár je dôchodca a má záujem krátkodobo a jednorázovo participovať na výpomoci dodaním 

služby pre mandanta.  

 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/57961/1/ASPI%253A/245/2003%20Z.z.


Mandant ústne vysvetlil mandatárovi rozsah požadovaných úkonov, a to na mieste, kde bude tieto 

úkony vykonávať. Mandatár porozumel špecifikácii požadovaných úkonov, čo potvrdzuje podpisom 

tejto Zmluvy.   

 

 

 

čl. III.       

                                                                    

1. Odmena mandatára za výkon činnosti uvedenej v čl. II. tejto zmluvy sa stanovuje čiastkou 30,00 

EUR (slovom tridsať/00 eur) a to jednorázovo na účet:  

SKxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

splatnou do 10 dní od doručenia vypracovanej dokumentácie bilancie skrývky. 

2. V odmene mandatára je zahrnutá i náhrada všetkých jeho nákladov spojených s výkonom činnosti 

podľa čl. II. pre mandanta. 

 

čl. IV. 

1. Mandatár je povinný vykonávať všetky činnosti pre mandanta s odbornou starostlivosťou riadne 

a včas. 

2. Mandatár je povinný konať len v rámci pokynov mandanta. 

 

Čl. V. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na vykonanie jednorazovej činnosti – vypracovanie bilancie 

skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej pre zriadenie detského 

inkluzívneho ihriska v k.ú. Jakubany. 

 

čl. VI. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Ak by zmluva nenadobudla platnosť a účinnosť, účastníci sú povinní si navzájom vrátiť plnenie, 

ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží mandant, jedno 

vyhotovenie mandatár. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná, určitá 

a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je  uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 03.10.2022                                        Jakubany 03.10.2022 

 

 

Mandatár:                                                                    Mandant: 

 

            podpísané       podpísané 

.........................................................                           .........................................................  

Ing. Irena Kubisová               Obec Jakubany 

         JUDr. Jozef Mačuga 
                  starosta obce 


