Mandátna zmluva /PO,PZS/
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

I.
Zmluvné strany

Mandant:

Štatutárny orgán:

Obec Blatné Remety
Blatné Remety 26
072 44
Ľuboš Sliško, starosta

IČO:
DIČ:
Tel.:

00325058
2020740700
056 / 659 72 35

Mandatár:
MIDEY s.r.o.
Kúpeľská 653/59
073 01 Sobrance
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail :

Ing. Michal Dinič
44 716 664
2022826652
Slovenská sporiteľňa a.s.
0483856160/0900
m.dinic@azet.sk

Číslo osvedčenia technik požiarnej ochrany : KRHZ-KE-OPP-284-002/2013
Oznámenie UVZ SR číslo :OPPL/7619/22280/2014 / pracovná zdravotná služba/

II.
Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta
činnosť :
-

technik požiarnej ochrany ,
pracovná zdravotná služba.

Rozsah činnosti mandatára:

1. Technik požiarnej ochrany :
- zabezpečuje kvalifikovaný výkon činnosti technika požiarnej ochrany v súlade so zákonom č.314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ,
- vypracuje a vedie / aktualizuje/ dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
- kontroluje dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi ,
- vykonáva školenia vedúcich zamestnancov , zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,
- zúčastňuje sa každej kontroly z OR HaZZ, odborového zväzu resp. iných kontrolných orgánov ,
- vedie záznamy o všetkých kontrolách z požiarnej ochrany o zistených chybách a závadach a spolu zo
zodpovednými zamestnancami prijíma nápravné opatrenia, podieľa sa na odstránení závad.

2.

Pracovná zdravotná služba sa zaväzuje:

- zabezpečiť kvalifikovaný výkon pracovnej zdravotnej služby podľa §30a odst.5 zákona č.355/2007 Z.z.
v platnom znení v rozsahu podľa §30d odst.1 písm. a / až d/, písm. f/ g/,/h prvého bodu a písm.i zákona
č.355/2007 Z.z. v platnom znení.
Mandant sa zaväzuje:
-vytvoriť mandatárovi nevyhnutné podmienky pre dôsledné plnenie prevzatých záväzkov , najmä poskytnúť
mu všetku dokumentáciu tykajúcu sa priestorov, ktoré sú predmetom zmluvy a umožniť mu vstup do týchto
priestorov,
- prerokovať s mandatárom obsahovú náplň a prípadne zmeny vnútorných predpisov týkajúcich sa BOZP ,
PO a PZS a poskytnúť mu všetky dostupné informácie,
-zabezpečovanie predmetných činnosti sa bude prevádzať výlučne na náklady Mandanta.

III.
Čas plnenia
Mandátna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť:
- dohodou zmluvných strán
- výpoveďou zo strany mandanta
- výpoveďou zo strany mandatára
- z iných zákonom stanovených dôvodov.
Mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpoveď je účinná k poslednému dňu mesiaca, v ktorom mu
bola výpoveď doručená.
IV.
Cena diela a platobné podmienky
Mandant vyplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu tejto zmluvy čiastku :
Cenu celkom

230,00 € / rok

Mandatár nie platcom DPH

Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní.
Výška odplaty je cena dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách
V.
Záverečné ustanovenia
Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné
účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl.II. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov , zápisov
a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a po vzájomnej konzultácií v súlade s právnou
legislatívou.
Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku II. , tejto zmluvy.
Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov a len po vzájomnej
dohode obidvoch strán, ktoré budú platné , ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010 Z. z.

účinnosť dňom

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach , z ktorých obe strany dostanú po jedno vyhotovenie.

Blatné Remety dňa 17.02.2017.

Mandant

Mandatár

Ľuboč Sliško, starosta obce

Ing. Michal Dinič, konateľ

