
MANDATNA ZMLUVA

Mandatár; Ing Ján Mnich-SHR, živnostník
Banská 1 6, 05342 Krompachy
lčo:35538767
Dlč: 1032820580, IČ DPH: SK1032820580

Mandant: Mestské lesy a majetky, spol. s,r.o.
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
st. ástupca: vladimír sajdak - řiaditel', oLH
Ičo| 3657462,7
DIČ 20217 69288,1Č DPH: SK 2021769288

Uzatvr{rajú podLa § 566 obchodného zákonníka túto mandátnu zrnlulu

čt.t
Predmet zmlur?

Účastnici sa dohodli, že predmetom tejto zínluw je vykonávanie činnosti mandatám pre mandanta
zameranej na vlpracovanie lesníckej agendy počas roka podl'a potreby a výzvy (objednávky) mandaltta.
Ďalej predmetom tejto zmlulry je vykonávanie činnosti mandatfua pre mandanta v oblasti v,ýkonu prác
v pestovnej čirrnosti v lesoch v užívaní maírdanta na zíklade požiadavky maadanta, pdpadne na základe
víťaznej účasti mandatára v súťaží na \.ýkon prác vpestovnej činnosti.

Cl.2
Pnáva a poviDno§ti mandatára

Mandatár sa zaýť\z!je, že bude lrykonávať a lypracovávať pre mandanta lesnicku agendu v sulade
s poáadavkami na neho kladen]ými odbomým lesným hospodárom a lesnikmi. V oblasti v,ýkonu prác
v pesto\,nej činnosti sa mandatiix zaviizuj€, že bude lykonávať práce v pestovírej činnosti v súlade
s usmemením odbomého lesného hospodára a lesníka ajednotlivé poŤasty pre v,ýkon prác mu budú
osobne odovzdané lesníkom a odbomým lesným hospodárom. Ďalej sa mandatrár zav:izuje pracovať na
profesionálnej úrovni, chrániť jemu známe áujmy mandanta na jednotli\"ých úsekoch vykonávania prác
a v súlade oBP a všeobecnými právnymi predpismi. Mandatár si lyhradzuje právo, prácu odovzdať po
lTkonaní oproti podpisu odbomému lesnému hospodárovi, čo sa lýka lesníckej agendy a páce v oblasti
pestovnej činnosti odovzdať po lakonaní, po porastoch oproti podpisu lesníkovi a odbomému lesnému
hospodárovi. Tým sa vylučujú záručné podmienky. všetky údaje a informácie, líoré mandant posk),tne
mandatárovi v súvislosti sjeho čirrnosťou uchováva v tajnosť a zavázru.je sa, že ich nebude rozširovať,
okrem pdpadov, kedy by bolo ich využtie ne\yhnutné alebo účelné v súvislosti s plnením tejto zmlwT.

čt.r
Práva a povinnosti mandanta

Mandant sa zavžizuje lTstaviť mandatáíovi sp|rromocnenie a odovzdať mu informácie, údaje a doklady,
ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy. síĚasne sa zaviizuje na požiadanie spolupracovať s mandatiirom
a umožniť mu vsfup do objektov a na lesné pozemky v súvislosti s plnením tejto ZnluÝ),. Maírdant je
povinný zaplatiť mandatáIovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zrnluly. Mandant sa ďalej zavžizuje ubmdiť
mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutne a účelne vynaložené pri plneni tejto Znlu}T a presahujúce
bežné výdavky mandatára. Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť len po vopred odsúhlasenom
rozsahu a účele ich použitia. Mandant íní pnívo a poviítnosť kontroly lrykonania jednotlirlých prác a ich
fozického prevzatia. Mandant má pnívo penalizovať mandatára v pdpade neuspokojivého plrrenia
jednotlivých pác, či už pri lypracovaní lesníckej agendy, alebo pri výkone prác v pestolrrej činnosti a to
len do doby ich ffzického ptevzatia,



čt,,t
odmena mandatářa

zn, uvné stany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté maírdatiáíom pre mandanta sa stano!,rrjú
nas]edovne:

o pre vlpracovanie lesníckej agendy odrnena 165,- Sk/hod_
o pre l"ýkon pníc v pestovnej činnosti odm€na na tj. zvyčajne na lha ple jednotlivé výkony na

zriklade úkolového lisfu \,]pracovaného použitím rnýkonových noriem, prípadne na tj. empirický,
alebo dohodou zmluvných sháú.

Zmlu1Ťlé strany sa dohodli, že po vopred odsriLlrlasenej dohode je možná aj odmena určená percenfuá]nym
podielom z hodnoty zrnlur,rrého diela, zvyčajne pri qlpracovaní projektov. Mandant zaplalí marrda|írovi
dojednanú odmenu na základe .,,ystavenej faktúry mandaúrom pre mandanta do doby splatnosti uřenej
vo faklúre a to buď v hotovosti alebo beáotovostným prevodom, spravidla váy mesačne.

čt.s

Táto anluva nadobúda účinnosť *"-Ťi3;:ff'ť#;#sa na dobu učitu, ato do 31.12.2007.
Zmluvné strany móžu túto zmlulu \Tpovedať sjednornesačnou výpovednou lehotou, ktoá začína plynúť
vždy od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktoŤom bola r".fpoveď doručená jednou zo
zmlwných strlfui. Podaním qýpovede nie je dotknutý nírok mandatáŤa na j,fplatenie alikvotnej časti
odmeny a rihradu účelne vynaložených nrikladov, ktore do dňa skončenia znluly mandanírovi vznikli.
Vá'ahy medzi zmluvn:foni stranami, kloré nie sú upravené touto Znluvou sa riadia obchodným
ziikonníkom, občianskym zákonníkom, pťpadne dalšími všeobecne závžizrr}'mi právnyni predpismi.
Zmeny a dopinky ktejto zmluv€ móžu blť urobené len písomn;fini dodatkami podpísanými Óboma
zmlurnrými stranani. Táto zínluva je lyhotovená v dvoch exemplároch, zklorých kaž,dá zo Znluvných
stnín dostane po jednom exemplári. zmluvné shany si zn u!,u prečítali, porozumeli jej a na zrrak súúrlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V lfuompachoch dňa 01.07 .200'l

Mandatár
Ing. Ján Mnich
SHR, žir,nostnik

Mandant
Vladimir Sajdak ,
riaditel', oLH lJ.J

l


