Mandátna zmluva
na vykonanie verejno-prospešných činností uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v znení jeho zmien a doplnkov

ktorú uzatvorili:
Mandant
Zastúpený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:
:

Obec Malá Mača
Ing. HONTVÁRI František, starosta obce
92521 Malá Mača, Hlavná Č. 127/46
37842358
2021699416
VÚB, a.s.
SK31 0200 0000 OO 16 8433 1154
a

Mandatár
Bydlisko
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:

Štefan Katona - REMAS
925 21 Malá Mača, Pančova Č. 167/5
17649536
1020273980
VÚB, a.s.,
SK57 0200 0000 000151742132

l.
Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje v rozsahu stanovenom v tejto zmluve a za podmienok v nej dohodnutých vykonávať pre mandanta verejno-prospešné činnosti v obci Malá Mača.
2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu z rozpočtu obce na základe faktúr
mandatára.

II.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
Mandatár sa zaväzuje vykonávať nasledovné verejno-prospešné činnosti:
1. Hospodárenie s areálom telovýchovnej jednoty Malá Mača. Konkrétne sa jedná
o nasledovné úkon :
a) Údržba futbalového ihriska (kosenie, polievanie, valcovanie, postrekovanie, hnojenie)
b) Príprava hracej plochy (linajkovanie, montáž a demontáž sietí na brány, rohové zástavy)
c) Príprava sociálnych zariadení (sprístupnenie, čistenie, upratovanie, zabezpečenie teplej vody a vykurovanie priestorov) v termínoch tréningov ana futbalový zápas pre
mužstvá (dospelí, starí páni, žiaci, dorast a pod.)
d) Príprava pomôcok (pranie a žehlenie úborov, nafúkanie lôpt)
e) Oprav a údržba majetku, ktorý sa nachádza v areály
f) Ochrana majetku, ktorý sa nachádza v areály
2. Práce budú vykonávané priebežne podľa potreby.

III.
Cena činností
Dohodnutá cena za úkony podľa čl. II. tejto zmluvy pre rok 2015 a 2016 je 4.000 €.

IV.
Platobné podmienky a osobitné ustanovenia
1. Mandatár bude za dohodnuté úkony mesačne fakturovať sumu vo výške 400,- € vrátane
DPH za mesiace február až november.
2. Mandant sa zaväzuje faktúry uhrádzať v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia
mandatárom.
3. Požiadavky mandanta na výkon prác nad rámec tejto zmluvy budú riešené osobitne.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva:
a) sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2015 do 30.11.2016 s prednostným právom na
predÍženie na d'alšie 2 roky, t.j. do 30.11.2018 v prípade, že mandant bude spokojný
s vykonanými prácami.
b) bola vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán
a štatutárny zástupcovia účastníkov podpísaním zmlúv ich prevzatie súčasne potvrdzujú.
c) bola uzatvorená v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/0Z-2015 zo dňa
04.03.2015.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Všetky zmeny a doplnky budú vyhotovené len v písomnej forme po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

V Malej Mači dňa 05.03.2015

Mandant:

Mandatár:

•

Ing. Hontvári František
starosta obce

Štefan Katona - REMAS

Štefan Katona - Remas
Malá Mača 167
92521 Sládkovičovo
IČO: 17649536
DIČ: 1020273980

