
Zverejnená:

Učinná:

MANDATNA ZMLUVA

Mnndont: obcc Malý Slavkov
Gcľlachovská 52
0ó0 0l Malý Slavkov

Štatutárny zástupca: Ladislav oravec - staĺosta obce
lčo::tgg+oz:

uzatvárajú podlh $ 5ó6 a násl. obchodného zákoĺrníka tuto:

mandátnu zmluvu
Čl. I

Pľedmet plnenia
Účastníci sa dohodli, že pľedmet tejto zrrrluvy je vykonávanie činnosti mandataľa
zameranej na pľedchádzanie vzniku poäarov (vykon funkcie technika požiaľnej ochľany
a pľeventivĺ{ra obce), bezpečnost'a ochĺanu zdtaviapri práci (výkon funkcie
bezpečnostnotechnickej služby) v objeLĺĺoch obecného uradu: obecný urad + požiarna
zbrojnica, Materská škola + kultúrny dom. 

Y
cl. u

Právrr :r povinnosti nrandatáľa.

l. Mandataĺ sa zaväzuje, Že v súlade s ust. $ ZákonaNR SR č. 314/200I Z.z. v platnom
ntení, o ockane pred poäarmi bude pre mandanta vykonávať niŽšie uvedenú činnosť
technikom poŽiamej ochľany :

a) vykonávanie preventívnych protipoäamych pľehliadok
b) ur'čovanie nriest so zv'ýšeným nebezpečenstvom vaniku požiaru a počtu člcnov

protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie pravidelného škĺllenia o ochĺane pred poŽiaľrrri a odbornej pripľavy

pľotipoäaľnych hliadok
d) vypľacúvanie, vedenie a udľäavanie dokumentácie ochĺany pred poŽiarmi v súlade so

skutočným stavom,
e) uľčovanie poŽiadaviek protipoŽiaľnej bezpečnosti pľi zmene uŽívania stavieb
f) oľganizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
g) na základe objednávky vykonávať kontroly a opľavy
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prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, a poŽiamych vodovodov.
h) plnenie opatrení uložených orgátrom vykonávajúcim v pľávnickej osobe štátny požiarny

dozor v organizačnej časti ochľany pred poŽiarmi právnickej osoby.

2. Mandatár sa zaviizuje vykonávať niŽšie uvedenú činnosť (v,ýkon bezpečnostnotechnickej
sluŽby) autorizovaným bezpečnostným technikom:
a) vypracovávat' dokumentáciu, vykonávať Školenia, poradenstvo a metodicky riadit'

mandanta pri zabezpečovaní ustanovení zákona NR SR č.12412006 Z.z. v platnom zrrení
o bezpečnosti a ochĺane zdraviapri práci,

b) plniť ustanovenia Zákona č,.|2412006 Z.z. v platnom znení, ZákonaNR sR 46lĺ2003
Z.z. aZákonníka práce pľi registrácii, vyšetrovaní a odškodňovani vmiknuých
pľacovných úrazov,

c) v znysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v platnom zneni vypracovávať harmonogramy
pľác na vyhĺadených technických a ostatných technických zariadeniach

d) po dohode s mandantom, v spolupráci s mandantom zabezpečovať školenia odboľných
spôsobilostí zamestnancov mandanta

f) plniť opatrenia uložené orgĺĺnom vykonávajúcim u mandanta štátny odborný dozor.

3. Mandatar je povinný pľi svojej činnosti postupovať s odboľnou malosťou, pracovat'na
profesionálnej úrovni a chľfuiit' jemu známe zilqmy mandanta na úseku oclľany pľed
požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdľavia pri pľáci.

4' Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatĺĺrovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva
v tajnosti azaväaýe sa, Že ich nebude rozširovat', okľem prípadov, kedy by bolo ich
využitie nevyhnutné, alebo užitočné za účelom plnenia tejto zľľrluvy.

Čl. nI
Práva a povinnosti mandanta.

l. Mandant sa zavŕizuje vystaviť mandatiĺrovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky
informácie a doklady, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy. Súčasne sazaväanje
spolupracovať s mandatarom a umožĺtiť mu vstup na všetky pracoviská a do všetlcých
objektov mandant4 bez ohľadu na právny vlastnícky vďah k objektu.

2. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. W. tejto zmluvy.
Mandant sa ďalej zaväzuje uhĺadiť mandatárovi mimoľiadne nĺáklady nevyhnutné a
účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy a presahujúce beŽné výdavky mandatara.

Mimoľiadne naklady je mandant povinný uhĺadiť len v prípade, ak rozsah a účel
vopred odsúhlasil.

Čt.ry
Odmena mandatára.

1. V súlade so zákonom č'18/1996 Z.z. o cenách sa mtluvné strany dohodli, Že odmena za
služby poskytované mandatárom tj. výkon funkcie technika poäaľnej ochrany a
bezpečnostrrotechnickej sluŽby, sa stanovuje mesačne na 70,00 €
Slovom: sedemdesiat EUR

Mandant zaplatí mandatárovi uvedenú čiastku v stanovenom termíne po vystavení faktury
mandatárom.



cl. v
Zodpovednost'.

l. Mandatár zodpovedá za škody, ktoré môŽu vzniknúť nezodpovedným prístupom pri
uýkone predmetu plnenia, zaktoý bol povinný podl'a čl. II. tejto zmluvy.

2' Mandant nemá náľok na náhĺadu škody, ak táto bola spôsobená v dôsledku jeho konania,
alebo nedostatkom súčinnosti, na ktoru bol povirrný podl'a čl. ilI. tejto zmluvy, najmä
laedy ak mandant poskyĺre mandatáľovi chybné, neúplné podklady a potľebné informácie
nevyhnutné k zabezpečeniu predmefu plnenia.

Čl. vI
Záverečné ustanovenia.

l. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 0l.1 l.2020 avzatvára sa na dobu neurčitú.
Zmluvne stľany môžu túto zmluvu vypovedať dva mesiace vopred. Výpovedná lehota
začinaplynút'prvym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení rnýpovede Podpisom tejto
mrluvy zaniká platrrosť mandrĺtlrej zmluvy zameranej na predchádzanie vzniku poŽiarov a
bezpečnosť a ochrane zdraviapri práci zo dňa l2.l2.20t8.

2.Yďahy medzi znluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvoq sa riadia
obchodným zĺkonníkom, pľípadne ďalšími všeobecne úv'ázýmíprávnymi predpismi.

3. Zmeny a doplnky k tejto mtluve môžu byt'uľobené len písomným dodatkom, podpísaným
zmluvnými stranami.

28.10.2020
dňa:
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mandatara
Tatľahasil seĺľis, s.r.o.
lng. Peter Smejkal
konateľ
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podpis mandanta
oBEc MALÝ sLAvKov
Ladislav Oravec
starosta obce


