
                M A N D Á T N A     Z M L U V A 

Č í s l o : 06/2022 

Mandatár                 :  B & B  PZS s.r.o., 067 45 LIESKOVEC 

Bankové spojenie  : TATRA BANKA a.s. 

Číslo účtu                : SK 29 1100 0000 0029 4405 4160 

IČO                           : 51487608 

IČ DPH                     : neplatca DPH                                                     

 

Mandant :                Mesto Medzilaborce 

                                 Mierová 326/4 

                                068 01 MEDZILABORCE                                                           

Bankové spojenie : VUB a.s., Medzilaborce 

Číslo účtu              : SK480200 0000 0000 2302 8532 

IČO                         : 00323233 

DIČ                         : 2021232752 

   

uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto 

             MANDÁTNU ZMLUVU 

               čl. I. Predmet plnenia. 

Účastníci sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonanie 

činnosti mandatára zameranej na výkon Dohľadu nad pracovnými 

podmienkami zamestnancov kategorie 1 a 2 dodávateľským spô -

sobom v objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo v dočasnom 

užívaní mandant. 

čl. II. Predmet plnenia činnosti Dohľadu nad 

pracovnými podmienkami zamestnancov. 

Zmluvné strany sa dohodli,že Mandatár bude vykonávať v zmysle 

§ 30 odst. 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení zákona č. 204/2014 Z.z. niektoré činnosti Do -

hľadu nad pracovnými podmienkami podľa § 30a odst. 5 Zákona 

č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, 

ktorý vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.  

Mandatár bude samostatne vykonávať činnosť dohľadu nad pra -

covnými podmíenkami v rozsahu podľa § 30d odst. 1 písm. a) až 

d),písm. f),g),h) prvého bodu a písmena i) zákona č. 355/2007 

Z.z.    

3.  Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s od - 

bornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť 

jemu známe záujmy mandanta na úseku ochrany pred požiarmi. 

4.  Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvis-

losti s jeho činnosťou uchováva v tajnosti a zaväzuje sa, že 

ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kedy by bolo ich vyu - 

žitie nevyhnutné, alebo užitočné za účelom splnenia tejto 

zmluvy. 



5.  Mandatár preberá právnu zodpovednosť za tieto činnosti a 

zodpovedá za postihy uložené štátnymi dozornými orgánmi, ak 

ich mohol odstrániť svojou odbornou znalosťou.                               

 

čl. III. Práva a povinnosti Mandanta. 

1. Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a 

odovzdať mu všetky informácie,údaje,podklady a doklady,ktoré 

sú potrebné na splnenie zmluvy. Súčastne sa zaväzuje na po - 

žiadanie spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup do 

všetkých  objektov a priestorov organizácie bez ohľadu na 

vlastnícky vzťah k objektu.                                                                                                                                  

2. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v 

čl.IV tejto zmluvy. Mandant sa ďalej zaväzuje uhradiť manda - 

tárovi mimoriadne náklady nevyhnutné a účelne vynaložené pri 

plnení tejto zmluvy, presahujúce bežné výdavky mandatára.Mi - 

moriadne náklady je mandant povinný uhradiť len v prípade, ak 

rozsah a účel písomne vopred odsúhlasil.          

              

čl. IV. Odmena Mandatára. 

V súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách sa zmluvné 

strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa 

stanovuje za Dohľad nad pracovnými podmíenkami zamestnancov 

kategorie 2 dodávateľským spôsobom  

 

na : = 130,- € za mesiac  

slovom : Jednostotridsať € za mesiac 

 

Mandant zaplatí mandatárovi uvedenú čiastku v peňažnom ústave 

vždy do 7 dní od dňa vzniknutia daňovej povinnosti Mandatára  

 

                  čl. V. Plnenie v omeškaní. 

1. V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením podľa čl.V, 

má  mandatár právo pokračovať v činnosti určenej v čl.I a II. 

ods.1 tejto zmluvy. Za nedostatky zistené pri kontrole štát - 

neho dozoru a udelené sankcie (HYGIENA – ÚVZ SR), ktoré 

vznikli v čase omeškania mandanta čl. V bod 1,nenesie man -

datár právnu zodpovednosť.  

2. V prípade, že Mandant vypovie Mandátnu zmluvu skôr ako do 

12 mesiacov od jej podpísania, je Mandant povinný zaplatiť 

Mandatárovi čiastku za spracovanie kompletnej dokumentácie o 

ochrane pred požiarmi a Dohľadu nad pracovnými podmíenkami 

zamestnancov. Táto čiastka je 500,- € za obidve dokumentácie.  

                 

               čl. VI. Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stra-

nami a uzatvára sa na dobu : 

            Od 01.04.2022 - do 31.03.2023                     

Zmluvné strany môžu túto zmluvu jednostranne vypovedať 3 

mesiace vopred. Zmluvná výpověď začína plynúť prvého dňa 



nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane                                                                                                                                

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami,ktoré nie sú upravené tou-

to zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka,prí-

padne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.                                                                                                          

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len pí - 

somnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. 

 

V Medzilaborciach dňa 25.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatár:......................               Mandant:...................... 

          Lukáš Benek        Ing. Vladislav Višňovský 

       primátor mesta 


