
MANDÁTNA ZMLUYA
uzatvorená podťa § 566 a násl. obchodného zrikorrníka

o poskltovaní a vykonávani bezp€čnostnotecbnickej služby
a technika požiamej ochrany

Mandatáí: M$, Ambróz Koňak
li. Banicka2134
052 01 spišská Nová Ves

Bankové spoienie; Tatra Banka a.s., pobočka SpišskáNová Ves
Čislo účtu| 2625840l 80/1 t00
Ičo:37178091
DIČ| 1040l37285

Mandant: Mestské lesy a majetky Spišské Vlachy spol. s r.o,
SNP 34, 053 6l spišské Vlachy

sPInomocnený 7ástupca: Vladimř sajdák - riádilel'
ICo: 365'74621
DIČ 2021'769288

čLl
Predmet zmlury

Účastníci sa dohodli, že predmetom tejto zmlu!ry j€ \ykonávanie funkcie techíika požiamej ochrany
v rczsahu podl'a § 9 ods, 2 zákona NR SR č. ]14/200l z.z. v zf,Éní neskorších predpisov a
lrykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, funkcie autorizovaného bezpečnostného technika pre

mandanta v rozsahu podl'a § § 21, 22, 23, 24 ákona NR sR ě. t 2412006 Z.z, v znení neskorších
píedpisov

č1.2

Práva a povinnosti mandatam
], Mandatár sa zav?ízuje, ž€ v súlade s príslušnými predpismi o ochrane pred požiarmi, bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci bude pre mandanta rykonávať túto činnosť a píácu:

a/ funkciu technika požiarlej ochrany
_ wkonávanie preventívnych protipožiamych p.ehliadok v určených lehotich
- určovanie miest so zv]ýšeným neb§zpečenstvom Vzniku požiaru a počtu č|enov protipožiarnych

hIiadok
- lykonávanie odbomej prípraty protipožiamych hliado( pravidelného školenia o ochrane píed

požialmi zamestnancov
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentacie ochmny pred požiarmi v súlade so skutočným

- určovanie požiadaviek protipožiamej bezpečnosti pň zrnene uživania stavieb
- organizovanie a lyhodnocovanie cvičných požiamych poplachov

b) funkciu autoŤizovaného bezpečno§fu ého lechniká
- posk}tovanie pomdenských služieb v oblasti odbomých, metodických,organizačných, kontrolných,

kooídinačných, vzdelávacích ú]oh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, najma z hl'adiska primeranosti placovných priestorov a stavieb, pracovných procesov
a postupov, pmcovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného plostredia
a ich technického, o.ganizačného a peísonálneho zabezpečenia

- ovplyvňovanie postojov zamestnávatel'a, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti
a ochrane zdravia pri piáci v záujme optimaliácie pracovných podmienok

- spolupráca s pracovnou zdravotnou s|užbou, pňmerMe plnenie úloh pracovnej zdravotnej služby
- vykonanie lx ročne komplexnej pr€vi€rky stavu BoZP
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2, Mandatát je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbomou spósobilostbu, pracovať na

profesionáinej' úrovni a chraniř jemu známé zÁujmy mandanta na úseku ochrany pred požiaími

iko aj bezpe-čnosti a zdravia pii práci. Mandaiáí nezodpovedá za nevykonanie lyplývajúcich

činnoiti, resp, povinnosti pri oniskorenom informovaní zo strany mandanta o súvisiacich

náležitostiach na úsekrr ochrany píed požiarmi a be?-?ečnosti a ochúne zdravia pri práci,

3. Všetky údaje a informácie póskynuté mandatárovi v súvislosti sjeho činnosťou uchováva

v tajnósti a zavazuje sa, že i;h n;bude rozširovať okem prípadov, kedy by bolo ich lTužitie

ne\Thnutné, alebo účelné za účelom splnenia tejto zmluvy,

čl,3
Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant sa zavázýje lystaviť mandariiovi sptnomocnenie a následne bezodkladne odovzdávať

mu všetky informácie, údaje, doklady, ktoré sú potrebné na splnenie Znluvy, Súčasne sa zavžuje
na požiadanie spolupracóvať s mandatárom a umožniť mu vstup do všetkých objektov a

priestorov.
2. il4andantje povinný zaplatiť mandatírovi odmenu uvedenú v ěl,4 tejto zmlu\y, Mandant sa d'alej

zaviizuje uhradiť manáatárovi mimořiadne náklady nevyhnutné a účelne vynaložené pri plnení

tejto zÁluvy a presahujúce bežné \,ýdavky mandatiira. Mimoriadne náklady je mandant povinný

uňradiť len v prípade, ak fozsah a úče! písomne vopred odsúhlasil,

ě1.4
odmena mandatára

V súlad€ s prislušným ákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby posk}tnuté

mandatárcm sa stanovuje: mesačne na 50,- EU& slovom: Páťdesiat EUR
Úuna*t,upluti manáarirovi uvedenú čiastku v peňažnom ústave vždy do 14 dní odo dňa jej

doručeni4 prípadne v hotovosti po doručeni faktúry.

čl,5
plnenie v omeškaní

1, V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením podl'a čl,4, má mandatár plávo pokračovať

v činnosti určenej v čl, 1 a čl. 2 t€jto zmluvy.

č1.6
závereěné ustanovenia

1.Tátozmluvanadobúdaúčinnosťdňom01.04.2009auzatvárasanadobuneurčitú'Zmluvnéstrany
sa dohodli, že tuto zmluvuje možné zrušiť:

aj pisomnáu qýpovedbu jidnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane s lýpovednou lehotou

jeden mesiac,
b) dohodou zmluvných strán v písomnej forme

2. TÍáto zmluva má dve strany, je ryhotovená v dvoch exemplároch, z ktoných každý sa považuj€ za

originál. Mandatár obdžíjeden exemplár zmluvy a mandant obdťží jeden exemplár zmlu\T

:, V#arly,n"ari zmluvnYm'Í stranami, ktoré nie sú upravené touto z,rnluvou sa riadia Obchodným

zákonníkom, prípadne d'alšími všeobecne áviiznými pnávnymi predpismi, 
_

4. Zmeny a aoptniy tt"1o zmluve móžu blť urobené len písomným dodatkom podpísaným

zmluvnými stranami,

Touto zmlLtvou sa zároveň ruši mandátna zmluva zo dňa 01,04,2006

V spišskej Novej Vsi, dňa 0i,04,2009

gř, AlúsíóB KofiAx
Bdt{d. ?6ó

05a 0í soěltá raoó \h.
Zá m^ndaáía: Éa ýl7fipí dó 10{015ř285

Mgr, Ambróz Koňak
ul, Banícka 2/34
052 0l spišskáNová Veš

za mandanta:
vladimiř sajdák - riaditel'
Mestské l§sy a mqifdLťské !6§y a

Spišské Vlachy sóól, s r.o ' :

05] 61 SD]':ie Vlac

a0]36514t?, Da ;clli69?88


