Naša značka: 0091/2016

Mandátna zmluva
uzavretá podľa § 556 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník (ďalej len
„Zmluva“)
I. Zmluvné strany
1. Mandant:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1, 960 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ
00185213
2021107220
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Banská Štiavnica
SK06 5600 0000 0014 1547 5002

(ďalej len "mandant")
2. Mandatár:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ing. Miloš Veverka
A. Nográdyho 716/39, 960 01 Zvolen
43 108 482
107 32 09 181
VÚB, a.s., pobočka Zvolen
SK26 0200 0000 0021 5189 3554

(ďalej len „mandatár“)
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je:
a) koordinácia odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici a ostatných obciach združených do
„Regionálneho združenia obcí pre rozvoj odpadového hospodárstva Banskej Štiavnice
a okolia“ (ďalej len „Združenie“), ktorá v sebe zahŕňa:
- spoluprácu s mandantom, ktorý zabezpečuje odpadové hospodárstvo vrátane výkonu
separovaného zberu v obciach Združenia.
- zdokonaľovanie a zefektívňovanie separovaného zberu v obciach Združenia
- projektovú činnosť zameranú na získavanie finančných prostriedkov pre zdokonaľovanie
a zefektívňovanie separovaného zberu v obciach Združenia
- zabezpečovanie osvety, mediálnych výstupov, informačných kampaní a práce
s obyvateľstvom zameraných na separáciu a zhodnocovanie odpadu v meste Banská
Štiavnica a v ostatných obciach Združenia.
b) koordinácia aktivít projektu: „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý
nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici“, ktorá v sebe zahŕňa:
- zabezpečovanie fotodokumentácie projektu
- tvorbu monitorovacích správ projektu a ich zasielanie riadiacemu orgánu projektu
- komunikáciu s riadiacim orgánom projektu
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c) koordinácia aktivít projektu: „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov
v meste Banská Štiavnica“, ktorá v sebe zahŕňa:
- spoluprácu s Mestom Banská Štiavnica a s mandantom pri zabezpečovaní podkladov pre
externý manažment projektu.
- spoluprácu s Mestom Banská Štiavnica a s mandantom pri realizácii jednotlivých aktivít
projektu
d) koordinácia aktivít projektu: „Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica – nákup
multifunkčného čistiaceho vozidla“, ktorá v sebe zahŕňa:
- spoluprácu s Mestom Banská Štiavnica a s mandantom pri zabezpečovaní podkladov pre
externý manažment projektu.
- spoluprácu s Mestom Banská Štiavnica a s mandantom pri realizácii jednotlivých aktivít
projektu
III. Odmena
1. Odmena mandatára je určená dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom obe zmluvné strany
budú túto odmenu za vykonanú činnosť spoločne konzultovať.
2. Mandant zaplatí mandatárovi, za vykonanú prácu odmenu 10,00 €/h v rozsahu maximálne 80 h
mesačne na základe faktúry vystavenej mandatárom.
3. Množstvo vykonanej práce je úmerné maximálnemu možnému množstvu odpracovaných hodín.
4. V prípade, že mandatár neplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, nemá mandatár nárok na
vyplatenie odmeny.
IV. Osobitné ustanovenia
1. Mandatár nie je zamestnancom spoločnosti a táto zmluva nie je pracovnou zmluvou.
2. Mandatár sa zaväzuje, že svojim správaním nepoškodí dobre meno mandanta.
3. Počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jeho ukončení, nezneužije mandatár na úkor mandanta
informácie tým, že nesprístupní žiadnej inej spoločnosti, firme alebo tretej osobe, žiadne
informácie, či zvyklosti, týkajúce sa činnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti mandanta, ktoré sa
ako mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť počas trvania zmluvy alebo v súvislosti s trvaním
zmluvy.
4. V prípade ukončenia zmluvy, mandatár vráti mandantovi najneskôr k dátumu ukončenia zmluvy
akékoľvek a hlavne všetky dokumenty a iné materiály, ktoré sa týkajú akéhokoľvek tajomstva
a dôverných informácií, zvyklosti, ktoré získal, zozbieral, vypracoval alebo prijal ako mandatár
počas obdobia trvania Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane akýchkoľvek kópii, výťahov
a záznamov vyhotovených na akýchkoľvek iných médiách.

V. Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od 1.2.2016 do 31.12.2016.
2. Túto zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek strana písomnou výpoveďou druhej strane so
sedemdňovou výpovednou lehotou. Lehota začína plynúť nasledovným dňom odo dňa doručenia
výpovede.
3. Mandant môže od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou na základe písomného
oznámenia o odstúpení mandatárovi v prípade, že mandatár nedodrží podmienky tejto zmluvy.
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VI. Záverečné ustanovenia
1. Mandant poveruje mandatára spracúvaním osobných údajov potencionálnych klientov podľa
tejto zmluvy v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov (napr. zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov). Mandatár prehlasuje, že si je vedomý, že pri
spracúvaní osobných údajov vystupuje ako sprostredkovateľ mandanta a pri spracúvaní
osobných údajov bude dodržiavať všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany
osobných údajov, vzťahujúcej sa na sprostredkovateľa a, v rozsahu ktorý povaha veci pripúšťa,
na oprávnenú osobu.
2. Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou , sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň podpisu.
4. Akákoľvek zmena zmluvy musí byť vykonaná formou písomného dodatku odsúhlaseného a
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, ktorý sa bude považovať za neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

V Banskej Štiavnici dňa 01.02.2016

Za mandanta:

Za mandatára:

..................................................
Peter Heiler, riaditeľ v. r.

..................................................
Ing. Miloš Veverka, PhD. v. r.
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