
MANDÁTNA ZMLUVA 

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

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

m e d z i 

 

Mandatárom: Ing. Vladimír Kapraľ 

adresa:      067 61 Stakčín   

dátum narodenia:  

( ďalej ako „mandatár“ )  

 

a 

 

Mandantom:   OBEC Stakčín 

zastúpená:  Miroslavom Boberom, starostom obce 

sídlo:    SNP 574/6, 067 61  Stakčín  

IČO:   00323578  

DIČ:   2020794677  

( ďalej ako „mandant“ )  

 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení túto mandátnu zmluvu.  

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zastupovanie Obce Stakčín ako vlastníka pozemkov v katastri 

obce Stakčín, člena výboru Združenie vlastníkov neštátnych lesov DIL-Kuršiny, pozemkové 

spoločenstvo Stakčín.  

 

Čl. 2 

Lehota plnenia 

Mandatár bude vykonávať činnosť podľa čl. 1 od podpisu tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára 

na dobu neurčitú, so začiatkom od 24. októbra 2019.  

 

Čl. 3 

Odmena 

Mandatár bude vykonávať činnosť bez nároku na odmenu. 

 

Čl. 4 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

2. Mandatár je povinný konať v mene mandanta osobne a nie je oprávnený na svoju činnosť 

používať iné osoby. 

3. Mandatár je povinný pri zariaďovaní záležitostí postupovať s odbornou starostlivosťou 

podľa pokynov mandanta a chrániť záujmy mandanta. 

4. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mandatár 

mohol zariadenie záležitosti uskutočniť včas. 

 

 



Čl. 5 

Výpoveď zmluvy 

Obidve strany môžu zmluvu vypovedať z akýchkoľvek dôvodov (príp. bez uvedenia 

dôvodov) písomnou výpoveďou, a to vo výpovednej lehote jedného mesiaca, ktorá začína 

plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, a to 

čiastočne alebo v celom rozsahu.   

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na stránke obce www.stakcin.eu.  

 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.  

 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 

Obchodným zákonníkom, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve.  

 

4. Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme po vzájomnej dohode 

zmluvných strán.  

 

 

V Stakčíne, dňa 24. 10. 2019  

 

 

 

 

………………………….      ………………………….  

             mandatár        mandant 

 


