
PO-2019/374-CSS 
 

M A N D Á T N A     Z M L U V A                        
 

 
        

1.  Mandant:  Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ 
Sídlo:   Važecká 3, 080 05  Prešov 
Právna forma:  rozpočtová organizácia 
Zastúpený:   MVDr. Anna Suchá (ďalej len „mandant“)    
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000511865/8180   
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0051 1865                              
IČO:    00691968  
DIČ:    2021303042 

 
a 

 
2.  Mandatár:    Jana Hristová – ŠTVORNOHÍ PRIATELIA   

           Sídlo:              Fintice 540, 082 16  Fintice 
  Registrácia:  Živnostenský register Okresného úradu Prešov 
  Číslo živn. registra: 707-16938 
  Zastúpený:  Jana Hristová  (ďalej len „mandatár“)     

  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
  Číslo účtu:  2127192002/5600 
  IBAN:   SK24 5600 0000 0021 2719 2002 

IČO:    40839745   
   DIČ:    1036051588   
  

 
uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto 
 mandátnu zmluvu: 

 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre prijímateľov sociálnych služieb Centra 
sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, Prešov a mandatár sa zaväzuje touto zmluvou, že pre 
mandanta bude poskytovať služby podľa vypracovaného harmonogramu. 

                  
 

Čl. II. 
Dohodnutá odmena 

 
Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu za poskytnuté služby 22,00 €/hod. Odmena za 
poskytnuté služby bude vyplatená v eurách a zaslaná na účet mandatára v peňažnom ústave po 
predložení faktúry za predchádzajúci mesiac. 

 



Čl. III. 
Doba plnenia 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13.11.2019 do 31.12.2019. Každá zo zmluvných strán 
môže zmluvu vypovedať v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď jedna zo strán doručí písomne druhej 
strane výpoveď. Lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená. 
 

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

Mandatár vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 €, že dodávku služieb podľa 
tejto zmluvy vykoná prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje mandatára povinnosti uhradiť mandantovi škodu, ktorá 
mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností mandatára. 
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Obchodným 
zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 
byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim 
podpisom.    
 

 
 
 

V Prešove dňa: 13.11.2019     Vo Finticiach dňa: 13.11.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                   
 
                 mandant                                                                                        mandatár 
       
          MVDr. Anna Suchá  v. r.                                                                Jana Hristová  v. r.   
              riaditeľka CSS                                                                             Štvornohí priatelia 

 


