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lM A N D Á T N A   Z M L U V A 
Uzatvorená podľa ustanovení §566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito 

zmluvnými stranami: 
 
Mandatár:  
Obchodné meno: InterDebit, s.r.o. 
Sídlo: Budatínska 12, Bratislava, 851 05 
IČO: 46 163 450 
DIČ: 2023267279 
IČ DPH: SK2023267279 
V zastúpení: JUDr. Lenka Almášiová, CILEx 
Tel. č/Fax: 02 207 24 777  
Mobil:  0944 265 042 
Email:  interdebit@interdebit.sk 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. účtu : 2927858044/1100 

   (ďalej len mandatár) 

Mandant:  
Obchodné meno: Mesto Spišské Vlachy 
Sídlo/miesto podnikania: SNP 34 Spišské Vlachy 
IČO:  00329657 
DIČ: 2021331543 
IČ DPH: 
V zastúpení: Ľubomír Fifik 
Kontaktná osoba: Ľubomír Fifik – primátor mesta 
Tel. č/Fax: 053-417 42 12/053 417 42 18  
Mobil: 0907927783 
Email: primator@spisskevlachy.sk 
Bankové spojenie: Prima Banka 
    

(ďalej len mandant) 
   (spoločne v texte zmluvy: zmluvné strany) 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje v mene mandanta vymáhať mimosúdnou cestou 
pohľadávky a ich príslušenstvá, ktoré eviduje voči svojím dlžníkom.  

2. Vymáhanie pohľadávok sa uskutoční za odmenu dohodnutú podľa tejto zmluvy. 
 

Čl. II 
Oprávnenia mandatára  

 
Mandatár je oprávnený: 
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1. Rokovať v mene mandanta, na základe tejto zmluvy a písomne udeleného splnomocnenia 
s dlžníkom, jeho štatutárnym orgánom alebo jeho povereným zástupcom. 

2. Uzatvárať v mene mandanta dohody o úhradách pohľadávok a ich príslušenstiev formou 
splátok (splátkový kalendár) po výslovnom súhlase mandanta. 

Čl. III 
Povinnosti mandatára 
 

1. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní 
svojej činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

2. Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa 
pokynmi a požiadavkami mandanta, konať v mene mandanta v súlade s jeho záujmami. 

3. Od pokynov mandanta sa môže odchýliť iba ak je to v záujme mandanta a mandatár 
nemôže dostať včas jeho súhlas. 
 

Čl. IV 
Povinnosti mandanta 

 
1. Mandant je povinný odovzdať mandatárovi dokumenty a informácie, potrebné 

k vymáhaniu pohľadávok. Taktiež je povinnosťou mandanta odovzdať zoznam všetkých 
faktúr, alebo kópie faktúr, ktoré sú predmetom vymáhania. 

2. Mandant je povinný informovať mandatára o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať 
vplyv na vymáhanie pohľadávky a činnosť mandatára. 

3. Mandant je povinný pri priamom rokovaní s dlžníkom chrániť dobré meno mandatára. 
4. Mandant vyhlasuje, že má výhradné oprávnenie na uplatnenie pohľadávky voči dlžníkovi 

že nepreviedol predmetnú pohľadávku na tretiu osobu. 
5. Mandant sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu s mandatárom nebude sám bez 

vedomia mandatára rokovať o pohľadávke s dlžníkom alebo jeho zástupcom, pohľadávku 
neprevedie na inú osobu a ani neuzavrie s dlžníkom či jeho zástupcom akúkoľvek 
dohodu, týkajúcu sa pohľadávky. 

 
Čl. V 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 

1. Doba trvania mimosúdneho vymáhania pohľadávok začína plynúť momentom podpísania 
mandátnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami alebo dňom doručenia pohľadávky 
(faxom, poštou, mailom). Doba trvania mimosúdneho vymáhania pohľadávok končí 
uplynutím 90 dní od podpísania mandátnej zmluvy. 

2. Pred uplynutím 90 dní od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami môže dôjsť 
k ukončeniu mimosúdneho vymáhania pohľadávok po vzájomnej dohode zmluvných 
strán z dôvodu, že zmluvné strany majú za to, že mimosúdne vymáhanie je neúčinné. 
Vôľa ukončiť mimosúdne vymáhanie musí byť vyjadrená písomne napr. formou emailu 
a musí byť potvrdená druhou zmluvnou stranou inak sa má za to, že sa vo vymáhaní 
pohľadávok pokračuje do uplynutia 90 dní.  
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3. Ak po uplynutí 90 dní nedôjde ani k čiastočnému plneniu pohľadávky mimosúdne 
vymáhanie sa považuje za ukončené. V takomto prípade nemá mandatár nárok na 
províziu. Článok VII bod.3 písm d.) tým nie je dotknutý. 

4. Ak počas prvých 90 dní od podpísania zmluvy dôjde k čiastkovej úhrade mimosúdne 
vymáhanie pohľadávok končí najneskôr: 
a.) Úplným zaplatením pohľadávky zaplatením pohľadávky 
b.) Zaplatením poslednej splátky v prípade, že bol s dlžníkom uzatvorený splátkový 

kalendár 
 
 
 

Čl. VI 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

a informáciách získaných počas trvania tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti majú 
zmluvné strany aj pri skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo, ak boli druhou 
zmluvnou stranou sprístupnené.  

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení ich zmluvného vzťahu. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na prípady ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
Čl. VII 

Odmena 
 

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi províziu z úspešne vymoženej pohľadávky 
alebo jej časti v dohodnutej výške.  

2. Výška provízie pozostáva z: 
a.) Percentuálneho podielu mandatára na úspešne vymoženej istine, v zmysle Dohody 

o provízii, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy 
b.) 50% podielu na úspešne vymoženom príslušenstve 

  Výška provízie je určená bez DPH. 
   Dohodnutá výška provízie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Mandatár má nárok na províziu alebo jej pomernú časť, ak dlžník po začatí mimosúdneho 
vymáhania pohľadávok: 
a.) uhradí pohľadávky alebo ich časti.  
b.) uhradí pohľadávky v splátkach podľa uzatvoreného splátkového kalendára. 
c.) vzájomne započíta svoje pohľadávky s mandantom so súhlasom mandatára. 
d.) uhradí úplne alebo v splátkach pohľadávku po dobe uvedenej v čl.V. ods. 3, a ods.4 

tejto zmluvy. 
4. V prípade uhradenia pohľadávky dlžníkom podľa ods.3 písm. a.),b.),c.),d.) tejto zmluvy 

je mandant povinný mandatára informovať o tejto skutočnosti, a to v lehote do 5 
pracovných dní od pripísania uhradenej čiastky na jeho účet. 
 

Čl. VIII 
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Sankcie 
 

1. V prípade neuhradenia faktúr, ktoré vystaví mandatár za poskytnuté služby, je stanovený 
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

2. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej provízie 
v prípade ak: 
a.) neposkytol mandatárovi všetky potrebné podklady k úspešnému vymáhaniu 

pohľadávok, alebo poskytol mylné podklady k vymáhaniu pohľadávok (napr. 
zaplatené faktúry, alebo faktúry s nevyriešenou reklamáciou písomne potvrdenou zo 
strany dlžníka)   

b.) zmaril mimosúdne vymáhanie pohľadávok  
c.) porušil povinnosť v zmysle čl. IV ods.5 

  Tým nie je dotknuté právo mandatára na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením  
  povinnosti mandanta. 
 

Čl. IX 
Skončenie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Zmluvu je možné predčasne ukončiť: 

a.) Výpoveďou mandatára, účinnou dňom doručenia výpovede mandantovi 
b.) Výpoveďou mandanta, účinnou dňom doručenia výpovede mandatárovi 
c.) Odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v čl. VIII ods.2 

3. Po ukončení zmluvného vzťahu výpoveďou je mandatár povinný oboznámiť mandanta 
o úkonoch, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať, aby sa predišlo škodám. 
 

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve, ktorými sú: 
Príloha č.1: Splnomocnenie,  
Príloha č.2: Dohoda o provízii 

2. Túto zmluvu je možné meniť formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných 
obomi zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že obsahu zmluvy, ktorý zrozumiteľne 
a určito vyjadruje ich  slobodnú a vážnu vôľu byť ňou viazaný porozumeli.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

5. Zmluva je platná odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 2 
(dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis. 

6. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného 
a Občianskeho zákonníka. 
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V Spišskej Novej Vsi  dňa  4.6.2013                       V Bratislave, dňa  4.6.2013                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................signed................................                                     ......................signed.......................... 
        Mandant                        InterDebit, s.r.o. 
        Podpis a pečiatka                                                      v zastúpení: JUDr. Lenka Almášiová, CILEx 
 


