Mandátna zmluva
(§ 566 a nasl. ObchZ)
Mandantár :
Mesto Dolný Kubín
Adresa :
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený:
Mgr. Roman Matejov, primátor mesta
Koordinátor služby : Mgr. Mária Bedleková odborný garant terénnych a
ambulantných sociálnych služieb MsÚ Dolný Kubín
tel.:
0905/296650
IČO:
00314463
DIČ:
2021339254
Číslo účtu:
20426332/0200
(ďalej len mandantár) na strane jednej
a
Mandant :
Obec Zázrivá
Adresa:
Stred 409, 027 05 Z8zrivá
Zastúpený (funkcia): starostom obce - JUDr. Matúš Mních
IČO:
00315 010
Číslo účtu:
VÚB:SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Peňažný ústav:
VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín
(ďalej len mandant) na strane druhej uzatvárajú podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného
zákonníka (ďalej len zákon), túto mandátnu zmluvu:
I.
Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta poskytne v súlade s
§ 42 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov prepravnú
službu a odľahčovaciu službu v súlade s podmienkami registrácie tejto služby na ŽSK
a štandardami potrebnými na výkon tejto odbornej činnosti.
II.
Mandatár poskytne sociálne služby len na základe písomnej žiadosti mandanta najneskôr
48 hodín pred požadovaným termínom sociálnej služby. Písomnou žiadosťou pre účely tejto
zmluvy sa rozumie aj podanie elektronickou poštou. V žiadosti sa okrem iného uvedie: meno
a priezvisko prijímateľa sociálnej služby, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo
preukazu ŤZP, cieľ prepravnej služby (vybavovanie úradných záležistostí, návšteva lekára,
kultúrmne podujatie, presný čas odľahčovacej služby a forma poskytnutia - terénna resp.
ambulantná, zoznam požadovaných opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov). Mandatár
sa zaväzuje písomnou formou žiadosť potvrdiť alebo z kapacitných dôvoddov odmientnuť,
pričom navrhne náhradný termín.
III.
Pri ocenení hodnoty vytvorenej mandatárom v prospech mandanta sa vychádza z
ekonomicky oprávnených nákladov mandatára na prevádzku špeciálne upraveného vozidla
pre účely prepravnej služby, ceny práce odborného personálu vykonávajúceho prepravnú
službu, asistenčné činnosti, ceny práce opatrovateľov, ošetrovateľov a ekonomicky
oprávnených nákladov na zariadenie denného stacionára ( pobytová služba na určitý čas)
1 km prepravnej služby činí 3,00 EUR (Asistencia pri preprave v rozsahu najviac 60
minút bezplatne)

24 hod odľahčovacej služby 23,00 EUR ( v Zariadení opatrovateľskej služby ) z toho :
celodenná strava

5,32 EUR ( raňajky, obed, večera )

Mandatár na základe tejto zmluvy a vykonaných úkonov podpísaných oprávnenou osobou
a zástupcom mandanta vystaví mandantovi daňový doklad faktúru. Príjem a výška príjmu od
prijímateľa sociálnej služby je v kompetencii mandanta, ktorý si v súlade so zákonom
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) platby upraví vo svojom VZN .
IV.
Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí mandanta s osobitnou
starostlivosťou a využiť všetky svoje znalosti na to, aby poskytnutie sociálnych služieb pre
občanov mandanta bol v súlade so zákonom zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon), v súlade s udelenou registráciou a v prípade nutnosti si vyžiada pokyny mandanta na
adrese jeho sídla.
V.
Mandant môže zmluvu vypovedať čiastočne alebo v celom rozsahu s výpovednou lehotu
v trvaní troch mesiacov s tým, že táto začne plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po
doručení výzvy. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá ani pomerná časť
vzájomného zápočtu hodnôt, ktoré si do tohto momentu mandatár a mandant poskytli.
Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. V ďalšom platia v
súvislosti s ukončením mandátnej zmluvy ustanovenia § 574 a 575 zákona.
VIII.
Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
IX.
Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po dve vyhotovenia. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a
toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.
V Dolnom Kubíne dňa

Mandatár:

Mandant:

