MANDÁTNA ZI{LUY

Uzatvorená podl'a ustanovení §566 a nasl. obchodného zákonníka v^platnom znení medzi týmito
zmluvnÝmi stranami:

Mandatár:
Obchodné meno: InterDebit_ s.r-o.
sídlo| Budatínska 12, Bratislava,85l 05
IČo:46 163 450
DIč 2023261279

1č DPH| sK2o2326,]27

9

v za§túpení: JUDr. Lenka Almášiová, cILEx
TelóEax, 02 20''1 24 771
l]lIobil| 0944 265 042
EmailI interdebit@interdebit.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. účtu: 2927858044/l l00
(d'ale1 len marulatár)

Mandant:
obchodné meno: Mestské lesy a majetlrT, §pol. s r.o.
sid|o/miesto podnikania; ul. SNP 34. SpišskéVlachy.023 l6
ICO: 3657 4627

DIč:

Ič DPH:

V za§túpení: Mgr.Ladislav Štrebinský
kontaktná osoba:
Tel.ďFax:
Mobil: 0915 919 411,0907 648,111 (p.Marcinková)
Bmail:
Bankové spojenie| 0s22431122l09oo
(ďalel len mandant)
(spoločne v texte zmluýyI zfulwné strany)

čt.t

Predmet zmlu!T

l.
2,

Touto zmluvou sa mandatár zavázuie v mene mandanta vymiihať mimosúdnou cestou
pohl'adávky a ich príslušenstvá, ktoré eviduje voči svojím dlžnikom.
Vymáhanie pohl'adávok sa uskutočníza odmenu dohodnutú podl'a tejto zmluvy.

ó.rr

0pnivne!ia mandatáía
Mandatárje opťávnený:
Rokovať v mene mandanta, na základe tejto zmluvy a pisomne udeleného splnomocnenia
s dlžníkom,jeho štatutámym orgánom alebojeho pov§reným zástupcom.
2. Uzatváťat'v mene mandanta dohody o úhradách pohl'adávok a ich prislušenstiev formou
splátok (splátkový kalendár) po výslovnom súhlase mandanta,

l.

čt.rrr

povinno§ti mandatářa

l, Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky oko|nosti, ktoré zistil pri vykonávani
svoj€j činnosti a ktoré móžu mať vpllw na zmenu pokynov mandanta.
2. Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa
pokynmi a požiadavkami mandanta, konat'v mene mandanta v súlade sjeho záujmami,
3. od pokynov mandanta sa móže odchýliť iba ak je to v záujme mandanta a mandatál
nemóže dostať včas.jeho súh]as.

čt.tv

povinnosti mandanta

2,
3.

4.
5.

je

povinný odovzdať mandatáťovi dokumenty

a informácie, potrebné
povinnosťou
mandanta odovzdať zoznam všetkých
k vymáhaniu pohl'adávok, Taktiežje
faktúr, alebo kópie faktúr, ktoré sú pťedmetom vymáhania,
Mandant je povinný informovať mandatára o všetkých skutočnostiach, ktoré móžu mať
vplyv na vymáhanie pohl'adávky a činnosťmandatára.
Mandantje povinný pri priamom rokovaní s dlžníkom chúniťdobré meno mandaéra.
Mandant vyhlasuje, že má výhradné oprávnenie na uplatnenie pohl'adávky voči dlžníkovi
že úepreviedo] predmetnú pohl'adávku na tretiu osobu,
Mandant sa zaviizuje, že počas trvania zmluvného vďahu s mandatárom nebude sám bez
vedomia mandatára rokovať o pohl'adávke s dlárikom alebojeho zástupcom, pohl'adávku
neprevedie na inú osobu aani neuzawie s dlžníkom či jeho zástupcom akúkol'vek
dohodu, týkajúcu sa pohl'adávky,

l, Mandant

čt,v

Mimo§údíe lTmáhanie pohl'adávok
1,

Doba trvania mimosúdneho vymáhania pohťadávok začínaplynúťmomentom podpísania
mandátnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

mimosúdneho vymáhania pohladávok konči uplynutím 90 dni od
podpisania mandátnej zmluvy.
3, Píed uplynutim 90 dní od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami móže dójsť
k ukončeniu mimosúdneho rrymáhania pohl'adávok po vzájomnej dohode zmluvrrých
strán z dóvodu, že zmluvné stťany majú za to, že mimosúdne vymáhanieje neúěinné.
Vól'a ukončiťmimosúdne vymáhanie mu§í bť vyjadrená písomne napr. fotmou emailu
a musí byť potvrdená druhou zmluvnou stranou inak sa má za ío, že sa vo vymáhani
pohl'adávok pokačuje do uplynutia 90 dní.
4, Ak po uplynutí 90 dní nedójde ani k čiastočnémuplneniu pohřadávky mimosúdne
vymáhanie sa poýažlJe zA ukončené.V takomto prípade nemá mandatár nárok na
pro\ iziu. Článok VIl bod,J pism d,l D m nie je dotknuti,
5, Ak počas prvých 90 dní od podpísania zmluvy dójde k čiastkovej úhťade mimosúdne
vymáhanie pohťadávok končínajneskóť:
a.) Úplným zaplatením pohl'adávky zaplatenim pohl'adávky
b.) Zaplatením poslednej splátky v prípade, že bol s dlžníkomuzatvorený splátkový
kalendár

2. Doba tryania

čl.\r

povinno§ť mlčanlivo§ti

l, Zmluvné strany sú povinné zachoyávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
a informáciách získanýih počas trvania tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti majú
zmlLtvné strany aj pri §kutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo, ak boli druhou
zmluvnou stranoLl sprístupnené,
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončeníich zmluvného vzt'áu, Táto
povinnosť sa nevzťahuje na pripady ustanovené všeobecne záváznými právnymi
predpismi.

čl.vIr
Odmena

1. Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatárovi proviziu

2,

4,

z úspešnevymoženej pohl'adávky

a]ebojej časti v dohodnutej výške,
výška provízie pozostáva z:
a.) Percentuálneho podielu mandatá.a na úspešne vymoženej istine, v zmysle Dohody
o provízii, ktoláje Prílohou č,2 tejto zmluvy
b.) 50% podielu na úspešnevymoženom príslušenstve
výška provizieje určená bez DPH,
Dohodnutá ťškap.ovizieje neoddelitelhou súča§ťou tejto zmluvy.
Mandatár má nárok na proviziu alebojej pomemú časť,ak dlžnik po začati mimosúdneho
vymáhania pohl'adávok:
a,) uhradí pohl'adávky alebo ich časti.
b.) uhradí pohl'adávky v splátkach podl'a uzatvoreného splátkového kalendára,
c.) vzájomne započítasvoje pohťadávky s mandantom so súhlasom mandatára,
a,j uhraai riptne ateUo v splátkach pohl'adávku po dobe uvedenej v čl,V. ods, 3, a ods,4
tejto zmluvy.
V prípade uhradenia pohl'adávky dlžníkom podl'a ods.3 pism. a.),b.),c.),d.) tejto zmluvy
je mandant povinný mandatára informovať o tejto skutočnosti, ato v lehote do 5
pracovných dní od pripísania uhradenej čiastky najeho účet,

čt.vrIr

sankcie

l, V prípade neuhradenia faktúr, kloré vystaví mandatár za poskytnuté služby, je stanovenj

poplátok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania,
Mándantje povinný zaplatit' mandatárovi zm|uvnú pokutu vo výške dohodnutej provízie
v pripade ak:
a.j niposkyot mandatárovi všetky potrebné podklady k úspešnémuvyrnáhaniu
pohLadávok, alebo posk),tol mylné podklady k vymáhaniu pohl'adávok (napr,
)aplatené faktúry, atebo faktúry s nevyriešenou reklamáciou písomne potvídenou zo
strany dlžníka)
b.) zmaril mimosúdne vymáhanie pohťadávok
c.) porušil povinnosť v zmysle č1.IV ods.5
Tým nie je áotknuté právo mandat|íra na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušenim
povinnosti mandanta,

čt.rx

skončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvuje možnépredčasne ukončiť:

3.

a,) Výpovedbu mandatára, účinnoudňom doťučenia \aýpovede mandantovi
b.) Výpoveďou mandanta, účinnoudňom doručenia výpovede mandatárovi
c,) odstúpením od zmluvyv prípadoch uvedených v čI.VIII ods.2
Po ukončení zmluvného vďahr,r výpovedbu je mandatár povinný oboznámiť mandanta
o úkonoch, ktoréje potrebné bezodkladne vykonať, aby sa predišlo škodám.

čt.tx

záverečné u§tanovenia

1.

2.
3.
4,
5.

6.

,

súčasťoutejto zm|uvy sú prílohy k zmluve, ktoďmi sú:
Priloha č. l I Splnomocnenie,
Príloha č,2: Dohoda o provizii
Túto zmluvu je možnémeniť formou očíslovanýchpísomných dodatkov, podpísaných
obomi zm|uvnými stranami.
Zmluvné stťany svojimi podpismi prehlasujú, že obsahu zmlrrvy, ktoď Zrozumitelhe
a určito vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u byť ňou viazaný porozumeli,
Zmluvné strany preh|asujú, že zmluw nepodpísali v tiesni aza nápadne nevýhodných
podmienok.
Zmluva je platná odo dňa podpisu oboma zmluvnými stťanami. Je vyhotovená v2
(dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží1 (jeden) rovnopis.
Právne vďahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami obchodného
a občianskeho zákonníka.
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Podpis a pečiatka
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Inte.Debit,s.r.o.
v zasrúpe!í: JUDr,Lenka AlmášioÝá. CILEX

