
Mandátna zmluva č.3 j

uzatvorená v súlade s ust. § 566 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

Mandatár: Mandant:

JUDr. Timea Bodoková Obec Hodejov, v zastúpení starostky Kataríny Jakabovej
Sídío: 932 01 Veľký Meder, nám. Sídlo: Obecný úrad Hodejov č.141
Béla Bartóka 21/500 IČO: 003 18752
IČO: 52 094 162 DIČ: 2021230167
DIČ:1026840727
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK 42 0200 0000 0043 5228 6856

(ďalej len „ Mandatár“ ) (ďalej len „ Mandant “ )

i.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok odplatného vymáhania pohľadávok mandanta 
mandatárom. voči tretím osobám ( ďalej „ Dlžníci “) v mene a na účet mandanta (ďalej,, Inkasné 
konanie“) a vedenie pohľadávkovej agendy, pod ktorou sa rozumie uskutočňovanie telefonických, 
písomných a osobných rokovaní s dlžníkmi v mene mandanta a vedenie evidencie o všetkých týchto 
krokoch.

2. Za účelom zariadenia obchodnej záležitosti špecifikovanej v bode 1. tohto článku udeľuje mandant 
mandatárovi, samostatnú plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude SLONÍ s.r.o. ako mandatár 
v mene a na účet mandanta podľa tejto zmluvy vykonávať. Plná moc tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 
tejto zmluvy a Prílohu č. 2 tvorí Inkasný prípad.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy mandant je oprávnený odovzdať svoje splatné 
pohľadávky mandatárovi na Inkasné konanie formou vyplnenia formulára „ inkasný prípad“ vzor, 
ktorého tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy'.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár. sa zaväzuje:
a. postupovať pri vymáhaní pohľadávky s odbornou starostlivosťou a postupovať podľa pokynov 

mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná aiebo musí poznať;
b. oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu pokynov mandanta, od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak 
je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas:

c. podávať mandantovi kedykoľvek v priebehu vymáhania pohľadávky na jeho požiadanie 
čiastkové informácie o stave inkasného prípadu;

d. zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa mandanta, 
s ktorými sa oboznámil počas trvania tejto zmluvy a to aj po jej zániku.

e. na požiadanie mandanta po ukončení tejto zmluvy vrátiť všetky prevzaté písomnosti, inak je 
oprávnený predmetné dokumenty po uplynutí troch mesiacov skartovať.

2. Mandatár je oprávnený:
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a. v mene a na účet mandanta uzatvoriť s dlžníkmi dohody o uznaní dlhu a o uhradení pohl adávky 
formou pravidelných mesačných splátok tak, že doba, do ktorej bude dlžník povinný uhradit 
pohľadávku a jej príslušenstvo nebude dlhšia ako 36 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody.

b. realizovať Inkasné konanie prostredníctvom tretích osôb;
c. prevziať od dlžníkov finančné prostriedky určené na úhradu ich záväzkov voči mandantovi a to 

prevodom na účet mandatára alebo v hotovosti.

3. Mandant sa zaväzuje:
a. odovzdať mandatárovi všetky podklady, ktoré sú potrebné na úspešné vymáhanie pohľadávky, 

najmä zmluvy resp. iné podklady na základe ktorej vznikla pohľadávka, faktúry ktorými bola 
vyčíslená pohľadávka;

b. poskytnúť mandatárovi všetky dostupné informácie tykajúce sa dlžníkov a doterajších úkonov 
mandanta smerujúcich k vymáhaniu pohľadávky;

c. poskytnúť mandatárovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude o to mandatárom požiadaný:
d. uhradiť mandatárovi odmenu dojednanú v tejto zmluve;
e. bezodkladne informovať mandatára písomne alebo elektronickou poštou o všetkých platbách 

dlžníkov, ktoré obdŕžal ohľadne Inkasného konania resp. o zániku pohľadávky alebo jej časti 
iným spôsobom:

f. počas účinnosti tejto zmluvy rokovať s dlžníkmi len prostredníctvom mandatára.

4. Mandant podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s tým, aby dlžníci svoje záväzky voči 
mandantovi uhradili úplne alebo čiastočne na účet mandatára. uvedený v záhlaví tejto zmluvy, alebo 
aby uhradili svoje záväzky alebo ich časť v prípade fyzickej osoby do výšky 15.000,- € a v prípade 
právnickej osoby do výšky 5.000,- €, v hotovosti mandatárovi oproti vystaveniu príjmového 
pokladničného dokladu.

5. Mandatár nezodpovedá za úspešnosť vymáhania pohľadávky ani za porušenie záväzku osoby, s ktorou 
uzavrie zmluvu o uznaní dlhu a o uhradení pohľadávky podľa splátkového kalendára.

111.
Odplata mandatára

1. Mandant sa ďalej zaväzuje zaplatiť mandatárovi za vymáhanie pohľadávky mandanta resp. jej 
časti odplatu vo výške 10 % (slovom: desať percent) ako manipulačný poplatok a po vymožení dlžnej

sumy odplatu vo výške 10 % z vymáhanej čiastky. Dohodnutá odmena je
určená bez DPH.

2. Vymáhanou čiastkou na účely tejto zmluvy je tá časť pohľadávky alebo jej príslušenstva, ktorú dlžník 
uhradil priamo mandantovi alebo mandatárovi počas účinnosti tejto zmluvy alebo po 
zániku účinnosti tejto zmluvy', pokiaľ k úhrade preukázateľne došlo pričinením mandatára.

3. Mandatárovi vzniká nárok na uhradenie dohodnutej odmeny momentom uhradenia 
pohľadávky resp. jej Časti dlžníkom.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri 
vymáhaní pohľadávky sú zahrnuté do dohodnutej odmeny.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár je oprávnený započítať svoju pohľadávku voči 
mandantovi na zaplatenie dohodnutej odmeny voči pohľadávke mandanta na vydanie 
peňažných prostriedkov prevzatých od dlžníka za účelom uhradenia pohľadávky.

IV,
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Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva sa skončí:

a. dňom ukončenia Inkasného konania
b. na základe výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty, 

ktorá plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho pod doručení písomnej výpovede.

3. Inkasné konanie sa považuje za ukončené:
a. vymožením pohľadávky vrátane jej príslušenstva
b. odovzdaním písomnej správy mandantovi o nemožnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky 

alebo jej časti.
4. 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 s vymáhaním pohľadávky.

V.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení 

odsúhiasenoma potvrdenom oboma zmluvnými stranami.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

súvisiacich platných právnych predpisov SR.
4. Zmluva má dve neoddeliteľné prílohy:

• Príloha č. 1 - Plná moc

• Príloha č. 2 - Inkasný prípad
5. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

6. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje 
na poslednú známu adresu sídla účastníka zmluvy-, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla/ trvalého 
pobytu touto stranou oznámená (prípadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie alebo iných dokladov 
ako posledná). Obe strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla/ trvalého 
pobytu bez zbytočného odkladu. Zásielky zaslané uvedeným spôsobom sa považujú za doručené aj 
v prípade, ak adresát ich neprevezme, a to 3. dňom odo dňa podania zásielky na poštovú prepravu.

7. Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých mandatár prevezme dva 
rovnopisy a mandant jeden rovnopis.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.
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Mandant:

Vo Veľkom Mederi, dňa 19.4.2021

Mandatár:

Vo Veľkom Mederi, dňa 19.4.2021
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Obec Hodefóy.vwsiú^ibHÍatarína Jakabová, starosta obce

.TiMŠA bôdókovä 
DE ľÉKTÍVM( A VYMÄHAČSKÄ 
^AK^'CEaRIA
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