Mandátna zmluva

Mandatár:
IČO:
DiČ:
IČDPH:
č.ú. :
č.živ.reg.:

Mandant:

Bodva Tel s.r.o.
Školská 5
045 01 Moldava nad Bodvou
Zastúpená:
IČO:
DiČ:
IČ DPH:
č.ú. :
č.obch.reg.:

Č.

Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná ul. č. 43, 044 71 Čečejovce
32706456
1024321210
SK 1024321210
89211364/0900, SLSP Moldava nad Bodvou
Okresný úrad Košice - okolie 806-5363

Valéria Vencová, konateľka
36210269
2021601670
SK 2021601670
1571588654/0200
odd. 580, vložka 12853N

Účastníci tejto zmluvy uzatvárajú podra ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonnika
513/1991 Z.z. v znení nasledujúcich úprav a doplnkov túto mandátnu zmluvu:

čl.

1

Predmet plnenia
Predmetom plnenia tejto zmluvy je výkon

činnosti

technika požiarnej ochrany v súlade s ustanoveniami

§ 9 odst. 1 a 2 zákona NR SR Č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona Č. 562/2005 Z.z.
a vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR Č. 591/2005 Z.z.,
zabezpečovanie bezpečnostno-technickej služby prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika
v súlade s § 22, 23 a 24 zákona Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a následných
predpisov v objektoch mandanta uvedených v prílohe mandátnej zmluvy.

čl. 2
Práva a povinnosti mandatára

Mandatár sa zavazuje :
1.

Zabezpečovaľ činnosľ

technika požiarnej ochrany v súlade s platnými ustanoveniami zákona NR SR

Č.

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zneni zákona Č. 562/2005 Z.z., vyhlášky MV SR
Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v zneni vyhlášky Č. 591/2005 Z.z., ako aj ostatných piatných

právnych noriem na úseku ochrany pred požiarmi a to najma:
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a určovanie počtu čienov
protipožiarnych hliadok
vypracovanie, vedenie a udržiavanie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi
v súlade s ustanoveniami písm a-k, m § 24 vyhlášky Č. 121/2002 Z.z. a so skutkovým
stavom
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, viď. § 14 vyhlášky MV SR
Č. 121/2002 Z.z.
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vykonávanie odbornej pripravy členov protipožiarnych hliadok, viď. § 23 vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z.
vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi, viď. § 20 - 22 vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z.
určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
vedenie terminovnika činnostf na úseku ochrany pred požiarmi
zastupovanie mandanta vo veciach ochrany pred požiarmi voči orgánom štátneho dozoru

2.

Zabezpečovať bezpečnostno-technickú službu prostrednictvom autorizovaného bezpečnostného
technika v prospech mandanta v súlade s platnými ustanoveniami § 21 a § 22 odst. 1 zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj následných právnych predpisov na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to najmä:

v spolupráci s vedúcimi zamestnancami vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie
BOZP v súlade so skutkovým stavom
hodnotenie rizik a vypracovanie normatívu prideľovania OOPP
vykonávanie školeni zamestnancov z predpisov o BOZP
vedenie terminovnika činnosti na úseku BOZP
evídencia, registrácia a šetrenie pracovných úrazov
spracovanie prevádzkových predpisov pre určené technické zariadenia
vykonávanie ročných previerok BOZP
poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných koordinačných
vzdelávacích a iných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

3.

Pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a
jemu známe záujmy mandanta v oblastiach, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy.

4.

Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou
a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať ani po ukončeni tejto zmluvy.

5.

Mandatár zodpovedá za prfpadné škody, ktoré vzniknú neodbornou alebo nedôslednou
mandatára podľa predmetu zmluvy

čl.

chrániť

uchovávať v

tajnosti

činnosťou
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Práva a povinnosti mandanta
Mandant sa zaväzuje:
1.

Vystaviť

2.

Súčasne sa zaväzuje umožniť mandatárovi vstup do všetkých objektov mandanta bez ohľadu na
vlastnicky vzťah k objektu za účelom plnenia tejto zmluvy.

3.

Zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy. Mimoriadne
uhradiť vtedy, ak ich rozsah a účel pisomne vopred odsúhlasil.

mandatárovi splnomocnenie a
sú potrebné na splnenie zmluvy.

dať

mu k dispozícii všetky informácie, údaje a doklady, ktoré

náklady je mandant povinný

čl.4

Odmena mandatára
1.

V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby
poskytnuté mandatárom sa stanovuje mesačne na :
2

2.
3.

4.

49,93,-EUR
slovom štyridsaťdeväť EUR a deväťdesiattri centov
Dohodnutá odmena je cena bez DPH.
Odmena bude zaplatená na základe vystavenej faktúry, ktorá musi
dokladu.
Splatnosť faktúry je pätnásť dnI.

čl.
Záverečné

platnosť dňom

mať

náležitosti

daňového

5

ustanovenia

podpisu a uzatvára sa na dobu

neurčitú.

1.

Zmluva nadobúda

2.

Mandant môže vypovedať túto zmluvu
zákonnika.

3.

Mandatár môže vypovedať túto zmluvu
zákonnika.

4.

Vztahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným
zákonnIkom, pripadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

v súlade s ustanoveniami § 574 odst. 1 a 2 obchodného

v súlade s ustanoveniami § 575 odst. 1 obchodného

5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byt urobené len plsomným dodatkom podplsaným
zmluvnými stranami.

V Moldave nad Bodvou,

dňa

3.1.2013

SodvaTel
s.r.o.
Školská 5

Č.
04501 Moldava nad Bodvou
IČO: 36 210 269, DiČ: 2021601670
IČ DPH: SK20" oni 07n
........................?'

Valéria Vjncová .'
Konateľka'

;. .

I -...........................
/
.
Ing. Gabriel SZabó Bartko
technik PO a ABT
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