
MANDÁTNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 566 a nás!. Obchodného zákonníka.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Mandatár: Vladimír MARTAUS

Smetanova 42,08005 Prešov

IČO: 17207568 IČ DPH: SK 1020981071

Bankové spojenie: SLSP v Prešove, číslo účtu: .__ ~ .....•

1.2. Mandant: Centrum sociálnych služieb" Slnečný dom", Važecká 3, Prešov

Zástupca: MVDr. Anna SUCHÁ, riaditel'ka

IČO: 00691968

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000511865/8180

2. PREDMET PLNENIA
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti
bezpečnostnotechnickej služby vo forme funkcie autorizovaného bezpečnostného technika
a technika požiarnej ochrany pre mandanta v jeho priestoroch a na jeho pracoviskách.

3. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA

Mandatár organizuje a kontroluje plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci ( BOZP ), vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel
BOZP. Aktualizuje, vedie a systematicky doplna dokumentáciu vyplývajúcu z predpisov
o BOZP a doplna bezpečnostné tabul'ky. Vykonáva školenia novoprijatých zamestnancov
podl'a potreby mandanta, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov najmenej
raz za dva roky. Zúčastňuje sa na kontrolách vykonávaných zo strany Štátneho odborného
dozoru ( Inšpektorát práce - lP), odborne usmerňuje pri vzniku registrovaných pracovných
úrazov predpísaným spôsobom, zúčastňuje sa pri ich šetrení a navrhuje opatrenia, vedie
evidencie a registrácie pracovných úrazov v zmysle Zákona NR SR Č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje
konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP.

V zmysle § 9 Zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (OPP) v znení
neskorších predpisov vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, určuje miesta
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych
hliadok, školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
vypracúva predpísanú dokumentáciu, organizuje a vyhodnocuje cvičný požiarny poplach.

Mandatár si vyhradzuje právo byť prítomný pri prerokovaní a podpisovaní protokolov
a zápisníc z kontrol BOZP a OPP, ktoré vykonávajú organy dozoru v daných oblastiach
na pracoviskách mandanta. Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s platnou legislatívou bude
ďalej pre mandanta vykonávať vo funkcii autorizovaného bezpečnostného technika ako
bezpečnostnotechnická služba túto činnosť:
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3.1. Poskytovať poradenstvo príslušným útvarom zamestnávatel'a pri:
a) vypracovaní plánu školení v oblasti BOZP,
b) vypracovaní harmonogramu odstraňovania zistených nedostatkov pri preberaní

a uvádzaní do prevádzky nových priestorov, strojov, zariadení a technológií,
c) vedení evidencie pracovných úrazov podliehajúcich registrácii,
d) vypracovaní harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení.

3.2. Vykonávať:
a) odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávatel'a, ako i ostatných vedúcich

zamestnancov v oblasti BOZP ,
b) mandatár je povinný najmenej raz do roka vykonať previerku pracovísk mandanta,
c) vypracovávať a viesť zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých,
d) zisťovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania,
e) zisťovať zdroje úrazových a havarijných rizík a ohrození zdravia zamestnancov,
f) viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov,
g) viesť evidenciu priemyselných otráv, chorôb z povolania, prevádzkových nehôd, havárii,

porúch technických zariadení,
h) viesť evidencie školení z oblasti BOZP,
i) vykonávať ďalšie práce vyplývajúce z povinnosti technika BOZP zo Zákona NR SR č.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

3.3. Predkladať zamestnávatel'ovi:
Návrhy na riešenie stavu BOZP, vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie
rizík pri práci.

3.4. Dohliadať:
Aby sa u zamestnávatel'a viedli predpísané prevádzkové doklady a sprievodná technická
dokumentácia technických zariadení, vrátane dokladov o vykonávaných prehliadkach
a skúškach.

3.5. Spolupracovať
S komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci, so zástupcami zamestnancov
pre bezpečnosť a s pracovnou zdravotnou službou.

3.6. Metodicky viesť
Vedúcich a ostatných zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov
a hygienických zásad, k zlepšovaniu BOZP a pracovného prostredia.

3.7. Povinnosti osoby mandatára pri zistení nedostatkov:
a) upozorniť zodpovedného zamestnanca na zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,
b) nedostatky prekonzultovať s vedúcim zamestnancom, navrhnúť opatrenia, termín

a zodpovednú osobu za ich odstránenie,
c) porušenie predpisov zamestnancami prekonzultovať za prítomností zamestnanca a jeho

nadriadeného,
d) po každej kontrole napísať zápis, prekonzultovať ho so štatutárnym zástupcom a originál

im ponechať,
e) autorizovaný bezpečnostný technik je oprávnený u zamestnávatel'a, u ktorého vykonáva

odbornú činnosť, uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné
opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený
život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom autorizovaný bezpečnostný
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technik bezodkladne informuje štatutárny organ zamestnávatel'a, platí až do jeho zrušenia
alebo zmeny štatutárnym orgánom zamestnávatel'a.

3.8. Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s platnou legislatívou bude pre mandanta
vykonávať túto činnosť technika požiarnej ochrany:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a na pracoviskách
mandanta so zápisom do požiarnej knihy 1 x za 3 mesiace

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
c) určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok,
d) vykonávanie pravidelného školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi
e) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
f) školenie novoprijatých zamestnancov pred nástupom do zamestnania,
g) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade

so skutočným stavom,
h) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
i) zabezpečí odborné prehliadky hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc

( na základe objednávky),
j) a ďalšie práce vyplývajúce z povinnosti technika PO zo Zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

3.9. Mandatár zodpovedá za škody vzniknuté mandantovi pri činnosti alebo porušením
platných právnych predpisov.

4. PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA
a) Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky

informácie, ním vyžiadané, údaje a doklady potrebné k splneniu zmluvy. Súčasné sa
zaväzuje spolupracovať s mandatárom a umožniť mu nezávislosť pri vykonaní jeho
odborných činností a vstup do všetkých objektov mandanta bez ohl'adu
na vlastnícky vzťah k objektu,

b) Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v bode 5.a) tejto zmluvy.
c) Mandant berie na vedomie, že riadne a včasne plnenie povinnosti mandatára závisí na

riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti mandanta (osobitne zo strany jeho zložky
I'udských zdrojov).

d) Mandant je povinný na požiadanie poskytnúť mandatárovi všetky potrebné informácie
a podklady nevyhnutné pre jeho činnosť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Najmä je
povinný umožniť osobám, prostredníctvom ktorých bude mandatár plniť svoje záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy, prístup na všetky prevádzky a umožniť týmto osobám
získanie všetkých údajov potrebných pre splnenie záväzkov mandatára podl'a tejto
zmluvy. V prípade, že sprístupnenie priestoru je podmienené osobitným druhom
personálneho, resp. zdravotného alebo bezpečnostného preverenia alebo preškolenia,
o tejto potrebe informuje mandatára vopred s dostatočným predstihom potrebným na
vybavenie. Napokon je povinný poskytnúť mandatárovi dokumentáciu BOZP spracovanú
objednávateľom pred uzatvorením tejto zmluvy.

e) Mandant je povinný písomne informovať mandatára o každej zmene pracovných
podmienok na niektorom z pracovísk, ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek
inej zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu), ktorú
mandant vykonal na niektorom zo svojich pracovísk, ktorá môže mať za následok zmenu
pracovných podmienok na danom pracovisku. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu
po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety dohodnú prípadné podrobnosti
o splnení záväzkov mandatára podľa tejto zmluvy vo vzťahu k pracovisku, ktorého sa
oznámená zmena týka.
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f) Mandant bez zbytočného odkladu zabezpečí vypracovanie a aktualizovanie zoznamu
zamestnancov. V zozname sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum
narodenia, názov pracoviska a druh práce. O zmenách v zozname je mandant povinný
bez zbytočného odkladu informovať mandatára.

g) Mandant bezodkladne informuje mandatára o každej dlhodobejšej práceneschopnosti
zamestnanca (nad 28 dní), ktorý je v starostlivosti svojho ošetrujúceho lekára tak, aby
v odôvodnených prípadoch bolo možné prehodnotiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca
pred jeho zaradením na pôvodné pracovné miesto.

5. ODMENA MANDATÁRA
a) V súlade s platným zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za

služby posKytnuté mandatárom sa stanovuje na 133 EUR s DPH štvrťročne.
b) Mandant uhradí mandatárovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom

ústave podl'a doby splatnosti faktúry, ktorú mandatár vystaví za predchádzajúci
štvrťrok.

c) Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej vystavenia mandatárovi. V prípade, že
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného verna, alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za zaplatenia faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu mandanta v prospech účtu mandatára.

6. PLNENIE V OMEŠKANí
V prípade, že mandant je v omeškaní splnením bodu 5, má mandatár právo pokračovať
v činnosti uvedenej v bode 3 tejto zmluvy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu túto zmluvu
vypovedať jednostranne 2 mesiace vopred.

b) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú obsiahnuté zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom, v prípade ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

c) Zmeny a doplnky k zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným
zmluvnými stranami.

d) Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo
do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

e) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po dní jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.

V Prešove dňa: 16. 09. 2014 V Prešove dňa: 16. 09. 2014

Mandatár: Mandant:
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