MANDÁTNA ZMLUVA

Mandant:

Materská škola
Mierová 141
059 21 Svit

Splnomocnený zástupca:

Mária Zentková

Zriaďovateľ:
IČO:
DIČ:

MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
51048418
2120577327

Mandatár:

Maroš Lištiak – LIMAT
Mierová 978/58
059 21 Svit

Splnomocnený zástupca:

Maroš Lištiak

IČO:
DRČ:

32 880 669
1031692673

Bankové spojenie:
č.ú.:

MBank, a.s.
SK45 8360 5207 0042 0516 4410

uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka túto:
mandátnu zmluvu

čl. I
Predmet plnenia
Účastníci sa dohodli, že predmet tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára
zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
v priestoroch ktorých je v užívaní mandant.

čl. II
Práva a povinnosti mandatára.
l. Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s ust. § 9 ods.2 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi bude pre mandanta vykonávať túto činnosť technikom požiarnej
ochrany:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov
protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy
protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
g) plniť opatrenia uložené orgánom vykonávajúcim v právnickej osobe štátny požiarny
dozor.
2. Mandatár sa ďalej zaväzuje
a) vypracovávať dokumentáciu, kontroly, poradenstvo a metodicky riadiť mandanta pri
zabezpečovaní ustanovení Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
b) plniť povinnosti zamestnávateľa pri registrácii, vyšetrovaní a odškodňovaní
vzniknutých pracovných úrazov, v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákonníka práce a Zákona č.461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení,
c) po dohode s mandantom, v spolupráci s mandantom zabezpečovať školenia odborných
spôsobilostí mandanta,
3. Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mandanta na úseku protipožiarnej
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva
v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kedy by bolo ich
využitie nevyhnutné, alebo užitočné za účelom plnenia tejto zmluvy.

čl. III
Práva a povinnosti mandanta.
l. Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky
informácie a doklady, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje
spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup na všetky pracoviská a do všetkých
objektov organizácie, bez ohľadu na právny vlastnícky vzťah k objektu.
2. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. Mandant
sa ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutné a účelne

vynaložené pri plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky mandatára (materiál,
bezpečnostné tabuľky a pod.).
Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť len v prípade, ak rozsah a účel vopred
odsúhlasil.

čl. IV
Odmena mandatára.
l. V súlade so zákonom č.l8/l996 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za
služby poskytované mandatárom sa stanovuje mesačne na:
Ochrana pred požiarmi 20,- EUR
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 20,- EUR
Spolu:
40,- EUR
slovom:

- Štyridsať Eur -

Mandant zaplatí mandatárovi uvedenú čiastku v stanovenom termíne po vystavení faktúry
mandatárom jeden krát mesačne.

čl. V
Plnenie v omeškaní.
l. V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením podľa čl. IV má mandatár právo pokračovať
v činnosti určenej v čl. I. a II. tejto zmluvy, ale nezodpovedá za právne následky porušenia
platnej legislatívy.

čl. VI

Zodpovednosť.
l. Mandatár zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť nezodpovedným prístupom pri výkone
predmetu plnenia, za ktorý bol povinný podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Mandant nemá nárok na náhradu škody, ak táto bola spôsobená v dôsledku jeho konania,
alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný podľa čl. III. tejto zmluvy, najmä vtedy
ak mandant poskytne mandatárovi chybné, neúplné podklady a potrebné informácie
nevyhnutné k zabezpečeniu predmetu plnenia.

čl. VII

Záverečné ustanovenia.
l. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.5.2018 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvné
strany môžu túto zmluvu vypovedať dva mesiace vopred.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom, podpísaným
zmluvnými stranami.

Vo Svite

dňa: ...............................

.....................................................
podpis mandatára

Vo Svite

dňa: .................................

....................................................
podpis mandanta

