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M A N D Á T N A    Z M L U V A 
uzavretá v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513 / 1991 Zb.) 

 
medzi 

 

MANDANTOM 

Obchodné meno :  

Sídlo   :  

Zastúpená  :         

IČO   :    IČ DPH :  

Bankové spojenie :   

číslo účtu  :      (ďalej len mandant) 
 

a 
 

MANDATÁROM 

Obchodné meno : SO & VA s.r.o. 

Sídlo   : Kočovská č.3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Zastúpená  : Ing. Miroslav Valo - konateľ  

IČO   : 36 322 814  IČ DPH:  SK2020183275 

Bankové spojenie : TB a.s., 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

č.účtu   : 262 272 5259 / 1100   (ďalej len mandatár) 
 
 

Čl. I. 
 

Predmet zmluvy 

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí štatistické zisťovanie 
v rámci programu zisťovaní INTRASTAT-SK v zmysle § 2 písm.c) zákona o štátnej štatistike č.504/2001 
Z.z..   

Plnomocenstvo : Mandant uvedený v záhlaví zmluvy splnomocňuje mandatára na predkladanie 
INTRASTAT-SK hlásenia orgánom, vykonávajúcim štatistické zisťovanie a všetkých úkonov k tomu 
potrebných a s tým súvisiacich. 

 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE  

• prevzatie podkladov od mandanta, potrebných na vyplňovanie hlásení o prijatí a odoslaní tovaru 
v systéme INTRASTAT-SK 

• spracovanie údajov v systéme INTRASTAT-SK v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR 
č.572/2003 a so všeobecnými pravidlami pre vyplňovanie hlásení v požadovanom časovom 
úseku 

• vytvorenie hlásení o prijatí a odoslaní tovaru (jednotlivo) za sledované obdobie, podľa 
prekročenia stanovených prahov, (sledovaným obdobím je kalendárny mesiac) 

• predloženie hlásení príslušnému colnému úradu v tlačovej a elektronickej forme 

• vytváranie opravných hlásení podľa potreby 

• archivácia kópií hlásení  
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Čl. II. 
 

Práva a povinnosti  mandatára. 

2.1. Mandatár je povinný pri zabezpečovaní štatistických zisťovaní pridržiavať sa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, všeobecných obchodných zvyklostí a podmienok stanovených 
touto zmluvou. 

2.2. Mandatár je povinný pri štatistickom zisťovaní postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou. 

2.3. Mandatár je povinný podať mandantovi na  jeho požiadanie správu o výsledku štatistických 
zistení za požadované obdobie bez predchádzajúceho určenia jej formy.  

2.4. Mandatár je oprávnený použiť na štatistické zisťovanie v systéme INTRASTAT-SK i inú osobu, 
avšak za splnenie záväzku zodpovedá tak, akoby zastupoval sám. 

 

 

Čl. III. 
 

Práva a povinnosti mandanta 

3.1. Mandant je povinný poskytovať mandatárovi potrebnú súčinnosť a všetky podklady potrebné 
k štatistickým zisťovaniam včasne a úplne. Potrebné údaje treba doručovať osobne alebo faxom. 

3.2. Mandant je povinný dodržiavať počas platnosti tejto zmluvy obchodné zvyklosti a dbať v tejto 
súvislosti i na pokyny mandatára.   

3.3. Mandant je zodpovedný za kompletnosť a presnosť hlásení 
 

 
 

Čl.  IV. 
 

Obchodné tajomstvo 

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k informáciám, o ktorých 
sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

4.2. Pre účely tejto zmluvy tvoria obchodné tajomstvo všetky skutočnosti, ktoré majú skutočnú, 
alebo aspoň potenciálnu  materiálnu  alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 
obchodných  kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle druhej strany utajené a ich  utajenie 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečené. 

4.3. Povinnosť zmluvných strán zakotvená v tomto článku trvá i po zániku zmluvného vzťahu 
založeného touto zmluvou až do okamihu, keď oprávnená strana jednoznačným prejavom vôle 
vyjadrí súhlas so zverejnením utajovanej skutočnosti. 

 
 

Čl.  V. 
 

Odmena mandatára 

Nárok na odmenu vzniká mandatárovi riadnym vykonaním úkonov popísaných v článku I tejto zmluvy. 
Výška odmeny je stanovená podľa priloženého cenníka, ktorá bude mandatárovi zaslaná na účet 
v peňažnom ústave najneskôr do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. 
 

Čl. VI. 
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Záverečné ustanovenia 

6.1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
neurčitú. 

6.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť dohodou zmluvných strán alebo 
výpoveďou. 

6.3. Mandant je oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jeho písomná výpoveď doručená mandantovi, 
ak z výpovede nevyplýva neskorší čas a to čiastočne alebo v celom rozsahu bez uvedenia 
dôvodu. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný  nepokračovať v štatistickom zisťovaní, je 
však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody  
bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so štatistickým 
zisťovaním. 

6.4. Mandatár je oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jeho písomná výpoveď doručená mandantovi, 
ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi 
škoda, je mandatár povinný  ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak 
mandant tieto opatrenia nemôže urobiť sám, alebo pomocou iných osôb a požiada mandatára, 
aby ich urobil, je mandatár na to povinný. 

6.5. Ustanovenia v tejto zmluve je možné v prípade potreby doplniť. Všetky zmeny a doplnky k tejto 
zmluve sú platné len v písomnej forme a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

 
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju 
podpísali.     

 

Mandátna zmluva nadobúda účinnosť dňa  

 

 

 

 

 mandant       SO & VA s.r.o. ako mandatár 

- konateľ        Ing. Miroslav Valo 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa  

 

 

 

 

 Priložené prílohy : -  overená kópia výpisu z obchodného registra  

- overená kópia dokladu o registrácii IČ DPH 


