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

                                                                 I. 

 
Uzatvorená v zmysle § 566 a následne Zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka 

v nadväznosti na § 262 ods. 1 OZ 

 

 

Mandatár :   Ing. Irena Kubisová, Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa, nar. xx.xx.xxxx 

 

Mandant:  Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, IČO: 00329924 -  zastúpená 

starostom   JUDr. Jozefom Mačugom 

                                  

                                                                           II.  

 

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

spravovaný v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 OZ. 

 

2.1. predmetom činnosti mandanta 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 je dôchodca a má záujem krátkodobo a jednorázovo participovať na 

výpomoci tejto tretej osobe a to dodaním služby pre Mandanta.  

 

2.3. Zmluvné strany v záujme stanovenia podmienok spoločnej spolupráce uzatvárajú túto 

Zmluvu.  

 

  Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta vykoná činnosť opísanú v čl. III. tejto zmluvy 

a mandant sa zaväzuje vyplatiť mandatárovi za vykonanie tejto činnosti odmenu        

stanovenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

 

                                                                          III. 

 

3.1. Mandatár vykoná pre Mandanta činnosti -  vypracovanie bilancie skrývky humusového 

horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej za účelom výstavby materskej 

školy/elokovaného pracoviska na pozemku p.č. KNC 2639/42 (GP č. 47/2019) a výstavby 

asfaltovej cesty na pozemkoch p.č. KNC 2639/46, 2639/47 (GP č. 53/2019) v k.ú. Jakubany. 

do 10 dní od podpísania Zmluvy.  

 

3.2. 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.   

 

 

 

 

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


IV. 

 

4.1. Odmena mandatára za výkon činnosti uvedenej v čl. III. tejto zmluvy sa stanovuje 

čiastkou 30,00 EUR (slovom tridsať/00 eur) a to jednorázovo na účet:  

SK40 0900 0000 0001 0381 5667 

 

do  15.08.2019. 

  

Výška odmeny závisí od množstva a kvality skutočne vykonanej práce pre mandanta. 

 

4.2. Podľa osobitného dohovoru môže mandant vyplatiť mandatárovi preddavok na odmenu.            

4.3. V odmene mandatára je zahrnutá i náhrada všetkých jeho nákladov spojených  

s výkonom pre mandanta (cestovné, PHM...).   

 

V. 

 

5.1. Mandatár je povinný vykonávať všetky činnosti pre mandanta s odbornou               

starostlivosťou riadne a včas. 

 

5.2.  Pri vystupovaní v mene mandanta je povinný konať v jeho záujme. 

 

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

 

5.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na vykonanie jednorázovej činnosti – 

vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo 

odnímanej v k.ú. Jakubany za účelom výstavby materskej školy/elokovaného pracoviska na 

pozemku p.č. KNC 2639/42 a výstavby asfaltovej cesty na pozemkoch p.č. KNC 2639/46, 

2639/47.  

 

5.5 Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

  

5.6. Zmluvné strany čestne prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nie 

v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si kúpnu 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa  24.07.2019 

 

 

 

 

 

Mandant :                                                                               Mandatár :  

        Obec Jakubany                                                                            Ing. Irena Kubisová 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 

 

podpísané        podpísané 


