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l. Zmluvné strany

.
Zmluvné strany:
Mesto Sládkovičovo,
so sídlom:
zastúpené:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo,
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
Všeobecná úverová banka Sládkovičovo·
18028132/0200
00306177
2021006746

;

.

(ďalej len "mandant")
a
Imrich Kovács
92591 Kráľová nad Váhom 167, IČO: 45 335 222, DIČ: 1081788169
Číslo účtu: 0202077698/0900
Banka: Slovenská Sporiteľňa
č. živnostenského registra 450-10998
Tel: 0918832486;
E-mail:imrichkovacs@gmai1.com
(ďalej len "mandatár")

II. Predmet zmluvy
1. Mandant týmto poveruje mandatára aby vypracoval a aktualizoval ním požadovanú
dokumentáciu civilnej ochrany mesta v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
2. Mandant poskytne mandatárovi všetky potrebné údaje a doklady na spracovanie požadovanej
dokumentácie civilnej ochrany mesta.
3. Mandatár vykoná spracovanie požadovanej dokumentácie civilnej ochrany mesta v súlade
s platnými predpismi Slovenskej republiky na základe poskytnutých údajov a dokladov od
mandanta.
4. Spracovanú dokumentáciu predloží mandatár
mandantovi v termínoch
stanovených
v dokumente "Zameranie činnosti v obvode Galanta pri plnení úloh integrovaného záchranného
systému, civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného
núdzového plánovania, ... v aktuálnom roku, "

m.
Doba trvania
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Ukončenie doby trvania v inom termíne j e možné

v zmysle Obchodného zákonníka.

IV. Odmena a úhrada nákladov
l.

Za služby uvedené v čl. II. sa zmluvné strany dohodli na odmene pre mandatára v celkovej
výške 1200, OO Eur.
.. .' ,i
2. Odmena je splatná po predložení faktúr na účet: 0202077698/0900 vedený v Slovenskej
Sporiteľni'.
3. Mandant môže odmenu po prejednaní s mandatárom primerane znížiť, ak. vykonaná práca
nezodpovedá dohodnutým podmienkam.
F

IV. Záverečné ustanovenie
l.

Mandátna zmluva č.312012 je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých Lobdrži mandatár
a 1 mandant.
. .;
2. Prípadné zmeny je možné meniť len písomne a to len na základe obojstranného súhlasu
zmluvných strán.
.
3. Výpoveď zmluvy nastáva po doručení výpovede druhej strane, kde sa uvedie dátum a dôvod
ukončenia zmluvného vzťahu. Doručenie je možné osobne alebo poslať poštou.
4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka'
a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Sládkovičove

. .2012

V Kráľovej nad Váhom 28. marca 2012

2 8. MAR. 2012

mandant

mandatár
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