MANDÁTNA ZMLUVA
Uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
I.
Zmluvné strany
Názov: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
So sídlom: Ptičie 158, 066 01 Humenné
Zastúpená: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka CSS
IČO: 00695424
DIČ: 2021213711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK9481800000007000512251
(ďalej len mandant)
a
Názov: PhDr. Oľga Kostelníková
Sídlo: Pod lesom 1739/3, 066 01 Humenné
Zastúpená: PhDr. Oľga Kostelníková
IČO: 42028141
DIČ: 1036866512
Bankové spojenie: SLSP, Humenné
Číslo účtu: 86780860/0900
(ďalej len mandatár)
II.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje poskytovať psychologické služby (vyšetrovanie,
diagnostikovanie, konzultácie, terapie a iné podľa potreby) pre prijímateľov sociálnej služby
CSS GARDEN Humenné – Krízové stredisko.
Dohodnutú činnosť bude mandatár vykonávať podľa momentálnych potrieb mandanta, ako aj
v závislosti od aktuálneho počtu detí umiestnených v Krízovom stredisku.
III.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 2.1.2015 do 31.12.2015.
Zmluvu môže ukončiť každá zo zmluvných strán výpoveďou bez udania dôvodu s
výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa
Obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IV.
Odmena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto
odmena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a predstavuje sumu 11,- € /hod. /vrátane prípadnej DPH/.
Mandatár je povinný každý mesiac vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne správnu
faktúru doloženú súpisom a rozsahom poskytnutých služieb
Mandant je povinný mesačná faktúru uhradiť najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia,
bankovým prevodom na účet mandatára, uvedeného v záhlaví zmluvy.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Mandatár je povinný:






Vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu
zmluvy s odbornou starostlivosťou
Všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
Vykonávať všetky činnosti osobne
Oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu
zmluvy
Uchovávať pre mandanta všetku potrebnú dokumentáciu

Mandant je povinný:





Poskytovať potrebnú súčinnosť
Poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu
zmluvy
Dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie
predmetu zmluvy
Uhradiť odmenu riadne a včas
VI.
Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú
ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali.
V Humennom dňa: 2.1.2015

Za mandanta:
Ing. Jana Kulanová

Za mandatára:
PhDr. Oľga Kostelníková

