
Mandátna zmluva 

 
uzatvorená v súlade s ustanovením § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Mandant: 

                       MHKM Skalica, n.o.     

Námestie slobody 10, 909 01 Skalica  

IČO: 45746109  

DIČ: 2120051219 

IBAN: SK86 5600 0000 0026 3263 8001 

Zapísaná v registri neziskových organizácii vedenom OÚ Trnava, 

Registračné číslo VVS/NO-236/2015 

                        v zastúpení :  Mgr. Juraj Chovanec – riaditeľ  

 

(ďalej len „mandant“) 

 

a 

 

Mandatár: 

Mgr. Juraj Chovanec  /riaditeľ, funkcionár/ 

Suchý riadok 1660/34, 909 01 Skalica 

 IBAN: SK49 0200 0000 0031 6028 8553 

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s. 

 

(ďalej len „mandatár“) 

 

 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára, že bude pre mandanta vykonávať za odplatu 

funkciu riaditeľa neziskovej organizácie, ktorá mu vyplýva z platného uznesenia Správnej rady 

MHKM Skalica, n.o. prijatého dňa 9. januára 2023. 

 

2. Mandant môže mandatárovi dávať záväzné pokyny vo vzťahu k rozsahu zariaďovaných 

záležitostí a spôsobu ich zariaďovania. Pokynmi mandanta je mandatár viazaný. 

 



Článok II 

Odmena 

 

1. Mandatárovi prináleží za výkon činnosti riaditeľa podľa tejto zmluvy paušálna odmena vo 

výške 350,- € slovom ( Tristopäťdesiat eur ) mesačne, schválená platným uznesením Správnej 

rady MHKM Skalica, n.o. zo dňa 9. januára 2023. 

 

2. Odmena je splatná vždy do 15-tich dní od ukončenia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca 

na účet mandatára:  SK49 0200 0000 0031 6028 8553.  

 

 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti mandatára 

 

1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone svojej funkcie v kompetenciách vymedzených 

mandantom, t.j. podľa platného štatútu neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. ku dňu 

uzatvorenia tejto mandátnej zmluvy – článok VII. „Riaditeľ“ – bod 1, bod 2, bod 3 a bod 6.  

 

2. Ak mandatár nemôže vykonávať z objektívnych príčin činnosť podľa tejto zmluvy počas 

dlhšieho obdobia, musí o tom bez zbytočného odkladu informovať mandanta a je povinný 

upozorniť mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo bezprostredne hroziacej 

škode nevykonaním činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. 

 

 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti mandanta 

 

1. Mandant je povinný platiť mandatárovi za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odplatu (čl. II 

ods. 1), ktorá mu vyplýva z platného uznesenia Správnej rady MHKM Skalica, n.o. prijatého 

dňa 9. januára 2023. 

 

 

 

 

 



Článok V 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Mandatár zodpovedá za škodu v rozsahu, ktorý mu určuje mandant platným štatútom 

neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. ku dňu uzatvorenia tejto mandátnej zmluvy – 

článok VII. „Riaditeľ“ – bod 5, bod 7, bod 8 a bod 9. 

 

2. Nároky mandanta na náhradu škody sú viazané postupom, ktorý určuje platný štatút neziskovej 

organizácie MHKM Skalica, n.o. ku dňu uzatvorenia tejto mandátnej zmluvy – článok VII. 

„Riaditeľ“ – bod 10. 

 

 

 

Článok VI 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom 10. januára 2023 

 

2. Táto zmluva zaniká: 

 

a) Platným uznesením Správnej rady MHKM Skalica, n.o., ktorým sa odvoláva riaditeľ 

neziskovej organizácie, t.j. mandatár /riaditeľ, funkcionár/, a to ku dňu prijatia tohto 

uznesenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

b) Zánikom MHKM Skalica, n.o. 

 

3. Mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, 

nadobúda výpoveď účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. 

Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so 

zariaďovaním záležitosti. 

 

4. Mandatár môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva 

zanikne uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiaca a začína plynúť v prvý deň 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená. Ku dňu 

účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak 

by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, 



aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani 

pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná 

a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom 

rovnopise. 

 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami a len v súlade s platným štatútom organizácie MHKM Skalica, n.o., ktorým sú obe 

zmluvné strany viazané. 

 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú  príslušnými ustanoveniami 

o mandátnej zmluve upravenými v Obchodnom zákonníku, ako aj inými dotknutými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

 

5. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke www.mhkmskalica.sk a v centrálnom registri zmlúv 

SR v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

V Skalica  dňa 9. januára 2023 

 

 

                       Mandant 

 

                                 Mandatár 

 

 

 

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

                  MHKM Skalica, n.o. 

 

 

 

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

          Mgr. Juraj Chovanec 

(v zastúpení: Mgr. Juraj Chovanec – riaditeľ) 


