MANDÁTNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 566 a nasl. Obchodného zákonníka /Zákon č.513/1991 Zb. v platnom znení/

I. ZMLUVNÉ STRANY
Radoslav Dugas, R.D.TECH., Jarovnice č. 246, 082 63, okres Sabinov
- IČO: 34 813 616
DIČ: 1026543408
- Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Sabinov, č. ú. 0096301480/0900
- IBAN: SK2309000000000096301480
- (ďalej len mandatár)
a
Obec Vyšná Myšľa, obecný úrad Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa
- IČO: 00324914
DIČ: 2021245149
- Zastúpená: Paulínou Guľášovou, starostkou obce
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č. ú.: 0483886001/5600
- IBAN: SK67 5600 0000 0004 8388 6001
- (ďalej len mandant)
II.PREDMET ZMLUVY
Na základe tejto mandátnej zmluvy sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta bude za odplatu
zabezpečovať výkon technika požiarnej ochrany (TPO), bezpečnostného technika (BTS)
a pracovnú zdravotnú službu (PZS) a s tým súvisiace činnosti:
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
hliadok na týchto pracoviskách,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom,
- prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej
osoby,
- vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých pracovníkov a
ostatných pracovníkov, pracovníkov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom
čase a vedúcich pracovníkov,
- určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách, pri
opravách,
- vykonávanie bežne a prevádzkovej údržby požiarnych uzáverov a vedenie denníka požiarnych
uzáverov,
- účasť pri kontrolách požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov,
- príprava objektov a pracovísk pre prípad štátneho požiarneho dozoru
- oboznamovanie zamestnancov s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- registrácia pracovných úrazov,
- hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie,
- zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné
kombinované účinky na zdravie,
- hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, navrhovanie
zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
- vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
- podporovanie prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska
ochrany zdravia,
- poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a
organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných
miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
- ochrana zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo
technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
- ochrana a kladné ovplyvňovanie zdravia, hygieny, fyziológii práce, psychológii práce a
ergonómii,

- zúčastňovanie sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo
zdravotného hľadiska,
-spolupráca pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.
Mandant sa na druhej strane zaväzuje zaplatiť mandatárovi za činnosti dohodnutú odplatu.
III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Mandatár sa zaväzuje, že pri výkone činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného
technika a pracovnej zdravotnej služby pre mandanta bude postupovať s odbornou
starostlivosťou.
Mandant je povinný mandatárovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pre výkon jeho činnosti,
hlavne je povinný poskytnúť všetky potrebné podklady /revízne správy, projekty a pod./
nevyhnutné pre činnosť mandatára.
IV. ODMENA MANDATÁRA
Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie predmetu činnosti /čl. II tejto zmluvy/ bude
poskytovať mandant mandatárovi odmenu vo výške: 150,-- € štvrťročne. Slovom:
jednostopäťdesiat eur. (V pomere: 100,- € obecný úrad + 50,-- € materská škola)
Mandant uhradí mandatárovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom ústave vždy
do 7 - ho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúce štvrťročné (fakturačné) obdobie,
na základe vystavenej faktúry.
Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne
vynaložil pri plnení svojho záväzku, ibaže z ich povahy vyplýva, že nie sú už zahrnuté v odplate.
V. PLNENIE V OMEŠKANÍ
V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením bodu IV. má mandatár právo nepokračovať
v činnosti uvedenej v bode II. tejto zmluvy.
VI. ZRUŠENIE ZMLUVY
Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu a to
na základe písomnej výpovede, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane, pričom zmluvné
strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom
v nasledujúcom mesiaci od dátumu doručenia.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prílohu tejto zmluvy tvorí kópia osvedčenia technika požiarnej ochrany a autorizovaného
bezpečnostného technika na základe ktorého je mandatár oprávnený vykonávať činnosti uvedené
v čl. II tejto zmluvy.
Právne vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, sa primerane
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody
oboch zmluvných strán a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.04.2015.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyšná Myšľa, dňa 01. apríla 2015

............................................
mandatár

.......................................
mandant

