
MANDÁTNA ZMLUVA  
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

 

Mandatárom  :   Roman Medvecký 

   bytom:  

   narodený:  

   Číslo účtu:  

 

a 

 

Mandantom   :     Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava 

Zastúpené:  PaedDr. Máriou Jagnešákovou 

so sídlom:   02741 Oravský Podzámok č.9 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica, SK40 8180 0000 0070 0048 1213 

IČO:     36 l45 l06 

DIČ:   2021437913  

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1.  Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať kontrolnú a dohliadaciu činnosť pri 

bežnej oprave, údržbe a prehliadke špeciálnej dráhy Oravskej lesnej železnice, odborný 

dohľad nad vykonávanými prácami potrebnými pri oprave trate vykonávanej vlastnými 

zamestnancami, odborné školenie zamestnancov Oravskej lesnej železnice v zmysle údržby 

a opáv železničného zvršku, ktorá sa nachádza v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. 

Vykonávanie špeciálnych meraní a odborných prehliadok trate a odborné vyhodnocovanie 

nameraných výsledkov. 

2. Za týmto účelom mandant udeľuje mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony a 

rozhodovaciu činnosť, ktoré sú potrebné  pre splnenie cieľa opísaného v bode 1. čl.I. tejto 

zmluvy. 

3. Mandatár vyhlasuje, že sa oboznámil s celou dokumentáciou na prevádzkovanie Oravskej 

lesnej železnice a na prevádzkovanie dopravy na tejto dráhe a sú mu známe požiadavky, 

ktoré vyplývajú pre jeho činnosť z platných právnych predpisov. 

  

 

 

II. 

Lehota plnenia  

Mandatár bude túto činnosť vykonávať od 28.2.2022 do 20.12.2022. 

 

  

 

 

III. 



Odmena 

Mandatárovi za jeho činnosť vznikne nárok na odmenu za riadne vykonanú dohodnutú činnosť 

vo výške 200,- EUR/mesiac spolu 2 000,- EUR, slovom dvetisíc EUR.  

Odmena bude vyplatená mandatárovi v štvrtom kvartáli príslušného kalendárneho roka, 

najneskôr do 27.12.2022. Daňové a odvodové povinnosti sa zaväzuje vysporiadať mandatár sám. 

 

 

IV. 

Povinnosti strán 

1. Mandatár je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou podľa pokynov 

mandanta a zaväzuje sa využiť všetky svoje znalosti na to, aby celá jeho činnosť  vyústila 

k bezpečnému a plynulému prevádzkovaniu dráhy a dopravy na dráhe. 

2. Mandatár je povinný pri plnení jeho úloh podľa tejto zmluvy  postupovať v súlade s platnou 

legislatívou a so záujmami mandanta, ktoré mandatár pozná alebo musel poznať a v prípade 

nevyhnutnosti a nejasnosti je mandatár povinný  si vyžiadať vždy aj pokyny mandanta. 

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

zistil pri kontrolnej a dohliadacej činnosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

mandanta. 

4.  Mandatár koná v mene mandanta  osobne. 

5.  Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné 

tajomstvo mandanta, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti. 

6  Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetky informácie a odovzdať mandatárovi 

doklady  potrebné na výkon jeho činnosti. 

7.  Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť na výkon jeho 

činnosti, predovšetkým kompletné doklady na prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie 

dopravy na dráhe a súvisiace doklady. 

 

 

V. 

Výpoveď zmluvy 

 

1. Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu mesiaca  

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, ak 

z výpovede nevyplýva neskorší čas.  

2.  Za činnosť riadne vykonanú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na primeranú časť 

dohodnutej odmeny podľa čl. III. 

3.  Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením jeho činnosti súvisiacej 

s prevádzkovaním dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe. 

4.  Po ukončení zmluvy je mandatár povinný vrátiť mandantovi všetky doklady prevzaté od 

neho v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti. 

5.  Sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou, a 

až keď sa ich nepodarí vyriešiť dohodou, prostredníctvom súdu. 

 



 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle mandanta.  

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, 

predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve. Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia 

len v písomnej forme po vzájomnej dohode zmluvných strán. Na dôkaz súhlasu s celým obsahom 

zmluvy pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 

 

 

       

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 25.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................  .............................................. 

Roman Medvecký-  mandatár  Oravské múzeum – mandant  

 


