
Mandátna zmluva 
č. 634/2022 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

medzi 
 
Mandantom: 
Obchodné meno:         Mesto Malacky 
Sídlo:   Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.,  primátor mesta 
IČO:   00 304 913 
DIČ:   2021049393 
Bank. spoj.:                 Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:    SK36 5600 0000 0032 0010 5003 
(ďalej ako „mandant“) 
a 
 
Mandatárom:  
Meno:   Zuzana Adamovičová - ARIS 
Sídlo:    Vajanského 52, 901 01 Malacky 
IČO:    47140127 
DIČ:    
IBAN:   SK43 1100 0000 0080 1809 6166 
(ďalej ako „mandatár“ a spolu s mandantom aj ako „zmluvné strany“)    
Zmluvné strany uzatvárajú podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka túto mandátnu zmluvu: 

 
Čl. I.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť menom mandanta za odplatu 
špecifikovanú v čl. II. tejto zmluvy činnosti uvedené v bode 2 tohto článku v prospech 
mandanta a mandant sa zaväzuje za uskutočnené úkony a inú činnosť zaplatiť 
mandatárovi odplatu.  

 
2. Mandatár bude na základe tejto zmluvy vykonávať za odplatu pre mandanta v jeho mene 

a na jeho účet odborné činnosti najmä v tomto rozsahu: 
- príjem psov, evidencia psov v Registri odchytených túlavých zvierat 
- zabezpečenie veterinárnej starostlivosti a ošetrovanie psov 
- zabezpečenie dočasnej starostlivosti (šteňatá, ranené psy) 
- zabezpečenie adopcie psov a s tým súvisiacej administratívy 
- vedenie evidencie odchytených psov 
- vedenie evidencie krmiva 
- čistenie a dezinfekcia kotercov 
- kŕmenie odchytených zvierat umiestnených v karanténnej stanici 
- inzercia psov vhodných k adopcii, komunikácia so záujemcami o psov 
- príprava podkladov pre veterinárnu kontrolu, ktorá je vykonávaná 2-krát ročne 
- zabezpečenie chodu karanténnej stanice ako je zabezpečenie dodávky vody, 

vývozu žumpy 
- zabezpečenie fotodokumentácie odchytených psov 
- vedenie webovej stránky karanténnej stanice 
- vedenie veterinárnej knihy, čipovacích preukazov psov 



- plnenie ďalších úloh podľa pokynov mandanta vyplývajúcich z úloh 
samosprávy podľa platných právnych predpisov o ochrane zvierat.       

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude pre mandanta vykonávať činnosti uvedené 

v čl. I. bod 2 tejto zmluvy v rozsahu 90 hodín mesačne 
 

Čl. II. 
Odmena 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy podľa 
čl. I. ods. 2 tejto zmluvy, ktorá je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu 6 eur/hod  (slovom šesť eur za 
jednu hodinu).   

2. Odmena je uvedená bez DPH, nakoľko mandatár nie je platcom DPH. 
3. Mandatár je povinný každý mesiac vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne 

správnu faktúru, ktorej prílohu bude tvoriť rozpis výkonov v príslušnom mesiaci. 
4. Mandant je povinný mesačnú faktúru uhradiť najneskôr v lehote 15 dní od jej doručenia, 

bankovým prevodom na účet mandatára, uvedený v záhlaví zmluvy. Odmena je uhradená 
dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet mandatára. 

Čl. III. 
Doba trvania zmluvy 

     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Mandatár je povinný vykonávať dohodnutý predmet zmluvy uvedený v čl. I. bod 2 podľa 
pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami riadne a včas a postupovať pri plnení 
s náležitou odbornou starostlivosťou.  

2. Mandatár nie je oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích 
osôb bez súhlasu mandanta.  

3. Mandatár je povinný oboznámiť mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, 
ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie 
predmetu zmluvy.  

4. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy upozorniť mandanta 
na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, následkom ktorých môže vzniknúť škoda. Ak 
mandant napriek tomuto upozorneniu trvá na splnení pokynov, mandatár nezodpovedá za 
škodu vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti. 

5. Mandatár je povinný uchovávať všetku písomnú dokumentáciu a po ukončení tejto 
zmluvy je povinný túto odovzdať mandantovi. 

6. Mandant je povinný poskytovať potrebnú súčinnosť, vykonať zo svojej strany všetko, aby 
mandatár mohol splniť svoj záväzok, najmä odovzdať mu včas veci, podklady, poskytnúť 
informácie, dokumentáciu a pod. potrebné k vybaveniu záležitosti, pokiaľ nie je 
dohodnuté, že ich má mandatár obstarať sám. 

 
Čl. V. 

Ostatné dojednania 

1. Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta. 
2. Mandant splnomocňuje mandatára na vykonanie úkonov potrebných na splnenie záväzku.  



3. V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov a 
činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár 
súhlasiť, tieto činnosti po vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta. Mandant 
je povinný za takéto uskutočnenie a vykonanie činností nad rámec zmluvy zaplatiť 
mandatárovi, mimo dohodnutej odmeny podľa článku II. tejto zmluvy, odplatu navyše, vo 
výške vopred písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná samostatne od zmluvne 
dohodnutej odmeny. 

4. Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal na 
pokyn mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody. 

5. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil mandantovi tým, že nedodržal povinnosti 
ustanovené touto zmluvou a odchýlil sa od pokynov mandanta a týmto odchýlením sa od 
pokynov spôsobil mandantovi vznik škody. 

Čl. VI. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať 
v jednomesačnej výpovednej lehote aj bez uvedenia dôvodu výpovede, pričom výpovedná 
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom výpoveď 
bola v písomnej forme druhej zmluvnej strane doručená. 

2. Písomnou dohodou zmluvných strán je možné túto zmluvu zrušiť ku ktorémukoľvek dňu.  
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenie 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden 
rovnopis. 

2. Okolnosti a vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa posudzujú podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR, najskôr však odo dňa 
01.01.2023. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov k nej, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

5. 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 Malackách, dňa .........................                     V Malackách, dňa .........................
  
 
Mandatár:                                                                            Mandant: 
 
 
 
 
 
......................................................                                      ................................................. 
Zuzana Adamovičová - ARIS       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.                 
                  primátor mesta 


