MANDÁTNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi účastníkmi

Mandatárom: AGA – colné služby, s.r.o., so sídlom Staničná 41, 921 01 Piešťany,
Výpis z obchodného registra Okresný súd Trnava, Vložka č.10682/T
IČO:36 224 723, IČ DPH: SK2020169052
(ďalej len „Mandatár“)

Mandantom:

I.
Strany tejto zmluvy sa na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie
uvedených ustanoveniach, dohodli na tejto mandátnej zmluve:
II.
Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta v jeho mene a na jeho účet, bude vypracovávať pre
Štatistický úrad SR hlásenia o prijatí tovaru a hlásenia o odoslaní tovaru, tzv.intrastaty a tieto
podávať na príslušné colné úrady.
III.
Povinnosti madatára:
postupovať pri zariaďovaní záležitosti mandanta s odbornou starostlivosťou,
vykonávať činnosť podľa ustanovenia článku II. tejto zmluvy v súlade s pokynmi
mandanta a v súlade s jeho záujmami,
- oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta,
- od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavé a nevyhnutné
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas,
- odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri
vybavovaní záležitosti.
-

IV.
Povinnosti mandanta:
- bez zbytočného odkladu poskytovať mandatárovi všetky doklady, ďalšie podklady
a informácie, potrebné k včasnému a riadnemu vypracovaniu a predloženiu štatistických
hlásení o prijatí a odoslaní tovaru (intrastatov),
- poskytovať súčinnosť mandatárovi a na jeho žiadosť i ďalšie informácie potrebné pre
zariadenie záležitosti mandanta,
- znášať zodpovednosť za oneskorené, neúplné alebo nesprávne podané štatistické
hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru (intrastaty), v prípadoch oneskoreného alebo
neúplného predloženia potrebných dokladov a ostatných podkladov,
- uhrádzať včas odmenu mandatárovi za poskytnuté služby.
V.
Mandatár má nárok na odmenu za svoju činnosť pre mandanta.
Za činnosť súvisiacu s vybavovaním záležitosti pre mandanta sa mandant zaväzuje
zaplatiť mandatárovi odmenu (províziu) dohodnutú v zmluvnom cenníku, ktorý tvorí
prílohu tejto zmluvy.
VI.
Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpisu.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
VII.
-

Táto zmluva končí:
dohodou účastníkov,
výpoveďou mandanta alebo mandatára podľa ustanovenia článku VIII. tejto zmluvy,
zánikom mandanta alebo mandatára bez právneho nástupcu.
VIII.

Výpovedná lehota je 15 dní a začne plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
Hrubé porušenie povinností uvedených v tejto zmluve, môže mať za následok okamžité
vypovedanie zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
IX.
Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možné vykonať len
v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu oboch strán tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po 1 obdrží každá zo zmluvných
strán.

V Piešťanoch dňa: ...................................................

...........................................................
Mandatár

.......................................................
Mandant

