
Mandatár:
Technik PO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mandant:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

MANDÁTNA ZMLUVA

Lisák Stanislav, Rožňava, Čučmianska 1
Lisák Stanislav
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Rožňava
0511240655/0900
40415384
1033943383

Obec Hrušov
Parti Gabriel
VÚB, a.s., Rožňava
22427582/0200
00328308
2020501428

Uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka túto:

Čl. 1
Predmet plnenia

MANDÁTNU ZMLUVU

Účastníci sa dohodli, že predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára
zameranej na výkon technika požiarnej ochrany v objektoch, ktoré má vo
vlastníctve alebo dočasnom užívaní mandant.

ČI.2
Práva a povinnosti

L Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s ust. Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov bude pre mandanta vykonávať túto činnosť: .
- technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
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II. Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou,
pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mandanta na úseku
ochrany pred požiarmi I ďalej len OpP l.

III. Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou
uchováva v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať okrem prípadov, kedy
by bolo ich využitie nevyhnutné za účelom splnenia zmluvy.

IV. Mandatár nezodpovedá za odstránenie nedostatkov na úseku OpP, o ktorých
mandant vedel, na ktoré bol upozornený a ktoré včas neodstránil.

V. Právna zodpovednosť za zabezpečenie OpP štatutárnym zástupcom mandanta
v zmysle zákona o OpP zostáva týmto nedotknutá.

Čl. 3
Práva a povinnosti

l. Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky
informácie, údaje a doklady, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy.
Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s mandatárom a umožniť mu
vstup do všetkých objektov organizácie bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu.

II. Mandant zodpovedá za odstránenie nedostatkov na úseku OpP, o ktorých vedel,
na ktoré bol upozornený a ktoré v termíne neodstránil.

III. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.
Mandant sa ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutne
a účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky
mandatára. Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť v prípade, ak rozsah
a účel písomne vopred odsúhlasil.

Čl. 4
Odmena mandatára

V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa
zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje
štvrťročne na ..(\).0( EUR, slovom ..7C!:1~.d:9. ~1I}.<!. .

Mandant uhradí mandatárovi uvedenú čiastku v peňažnom ústave do 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry. Mandatár nie je platcom DPH.



Čl. 5
Plnenie v omeškaní

V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením podľa čl. 4, má mandatár právo
pokračovať v činnosti určenej v čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy. Za nedostatky zistené pri
kontrole štátneho dozoru, ktoré vznikli v čase omeškania mandanta, nenesie
mandatár právnu zodpovednosť.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie
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Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať jednostranne - mesiac vopred.
II. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa
riadia obchodným zákonníkom, pripadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
III. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom,
podpísaným zmluvnými stranami. .

V Rožňave dňa: Q~.:.J...~.~~ .
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049 43 HRUŠOV
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