
                                                                                 313/2012 
Mandátna zmluva 

/§ 566 a nasl. ObchZ/. 
 

       Mandatár :  Jana H r i s t o v á – ŠTVORNOHÍ PRIATELIA   
                             Fintice č 540,   
                             082 16  F in t i c e 

                       IČO: 40839745   
                       DIČ: 1036051588  
                       Bankové spojenie : Volksbank  Slovakia a.s. č. ú.  

a 
Mandant :  Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, 080 05 Prešov 

   IČO: 691968 
   DIČ: 2021303042 

                     Bankové spojenie :  
                     Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Prešov č. ú 
Zástupca : Mgr. Slavko P o p t r a j a n o v s k i – riaditeľ CSS, 
 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 
/ ďalej len zákon/, túto 

 
 mandátnu zmluvu: 

 
I. 

          Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov Centra sociálnych služieb  
“Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov a mandatár sa zaväzuje touto zmluvou, že pre mandanta bude    
poskytovať služby takto: 

1.V Domove sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov  – jedenkrát týždenne v rozsahu dvoch        
hodín   t.j. každý piatok  od 10.00 do 12.00 hodiny. 

         2.V Domove sociálnych služieb, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou – dvakrát       
mesačne t.j. každý parný štvrtok od 9.00 do 11.00 hodiny. 

II. 
        Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu za poskytnuté služby  v čiastke 10 € /hod.  
a cestovné náklady vo výške 0,35 €/km jazdy.  
        Mandatár bude predkladať faktúru vždy po uplynutí predchádzajúceho mesiaca. Odmena bude 
vyplatená v eurách a zaslaná na účet mandatára v peňažnom ústave po predložení faktúry za 
predchádzajúci mesiac. 

III. 
        Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.4.2012 do 31.12.2012  Zmluvné strany    môžu 
túto zmluvu vypovedať jednostranne mesiac vopred písomnou formou. Vzťahy medzi zmluvnými 
stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa Obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len 
písomným dodatkom, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 
  
 
V Prešove dňa: 17.4.2012                                                     V Prešove dňa: 17.4.2012 
 
 
 
 
 
                 Mandatár:                                                                          Mandant: 
          v. r.  Jana Hristová                                                          v. r.  Mgr. Slavko Poptrajanovski 


