Mandátna zmluva

291/2016

I§ 566 a nasl. Obch. zákonníka!
Mandatár:

Júlia Kožuchová - JAZDECKÁ ŠKOLA RADOSŤ
B. Nemcovej 14,08005 Prešov
IČO: 41545460
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Číslo účtu: 0505434525/0900
IBAN: SK26 0900 0000 0005 0543 4525
a

Mandant:

Zástupca:

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom",
Važecká 3,08005 Prešov
IČO: 00691968
DIČ: 2021303042
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000511865/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0051 1865
MVDr. Anna Suchá - riaditeľka CSS

uzatvárajú podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
1 ďalej len zákonl, túto
mandátnu zmluvu:

I.
Predmet zmluvy
1. Mandatár sa podľa tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre klientov Centra sociálnych služieb
"Slnečný dom", Prešov vykonávať služby hipoterapie.
2. Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude poskytovať tieto služby v rozsahu
jednej hodiny týždenne pre organizačnú jednotku t. j.:
Streda od 14.30 do 15.30 hodiny - 1 hodina, Krízové stredisko, Hlavná 58,08001 Prešov
Piatok od 9.00 do 10.00 hodiny - 1 hodina, Domov sociálnych služieb, Važecká 3, 080 05
Prešov
II.
Odmena
1. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu za poskytnuté služby v čiastke 10,- € Ihod.
Mandatár bude predkladať faktúru vždy po uplynutí predchádzajúceho mesiaca.
2. Odmena bude vyplatená v eurách a zaslaná na účet mandatára v peňažnom ústave po
predložení faktúry len za skutočné poskytnuté služby za predchádzajúci mesiac.
III.
Záverečné ustanovenia
~

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.04.2016 do 30.06.2016 aje vyhotovená
v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať jednostranne mesiac vopred písomnou formou.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom, podpísaným
obidvoma zmluvnými stranami.
3. 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.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
dôkazu ju podpisujú.

V Prešove dňa: 13.04.2016

-
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Mandatár: Júlia Kožuchová

Mand

