MANDÁTNA ZMLUVA
Uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka

ČL. I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Mandatár : Rastislav Zaťkov MR - BEZA
Majerský rad 653/59
963 01 Krupina
Zástupca : Zaťkov Rastislav – majiteľ firmy
47 767 693
IČO :
DIČ :
1073365909
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a. s., Krupina
Číslo účtu : 0403245678/0900
Živnostenské oprávnenie vydané :Okresný úrad Zvolen OŽP - 2014/005663 – 2 a číslo živnostenského
registra 670 - 23745
1.2. Mandant : Obec Jalšovík
Jalšovík 23
962 41 Jalšovík
Zástupca : Adriana Vicianová – starostka obce
IČO :
00647501
DIČ SK : 2021148844
ČL. II
PREDMET PLNENIA
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára zameranej na
predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch mandanta, resp. v priestoroch obce, v ktorých vykonáva
služby : Obec Jalšovík, Jalšovík 23, 962 41 Jalšovík
ČL. III
PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA
Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s platnou legislatívou bude pre mandanta vykonávať v stanovených lehotách
túto činnosť:
a) funkciu technika požiarnej ochrany, preventivára obce
b) školenia o ochrane pred požiarmi,
c) predkladať na schválenie mandantovi požiarny štatút organizácie, požiarne poplachové smernice a požiarne
evakuačné plány a ostatnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
d) viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
e) vykonávať cvičné požiarne poplachy v organizácii,
f) požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, ktoré nie sú v právomoci mandatára, mandatár
preukázateľne bezodkladne predkladá mandantovi,
g) v spolupráci s mandantom plní opatrenia orgánov vykonávajúcich v organizácii štátny požiarny dozor,
h) 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, alebo za účelom splnenia
ustanovení tejto zmluvy,

i)

mandatár si vyhradzuje právo byť oboznámený o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa zabezpečovania
ochrany pred požiarmi (prijatie nových zamestnancov, stavebné zásahy do stavieb, zmeny účelového
využitia, uskutočňovanie prác spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru, požiadaviek od orgánov
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a o termínoch vykonania protipožiarnych kontrol a pod.)
j) kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
ČL. IV
PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA
a) mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a doklady
potrebné k splneniu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup do
všetkých objektov a priestorov bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu,
b) mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v bode 5 tejto zmluvy,
c) 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
len v tom prípade, ak rozsah a účel písomne vopred odsúhlasil.
ČL. V
ODMENA MANDATÁRA
a) zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje ročne
na 300,00 EUR
b) mandant uhradí mandatárovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom ústave podľa faktúry, ktorú
mandatár vystaví,
c) lehota splatnosti faktúry je 15 dní od dátumu jej vystavenia mandantovi. Za zaplatenie faktúry sa považuje
odpísanie fakturovanej čiastky z účtu mandanta v prospech účtu mandatára.
ČL. VI
PLNENIE V OMEŠKANÍ
V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením bodu 5, mandatár pokračuje v činnosti uvedenej v bode 2 a 3 tejto
zmluvy do dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
ČL. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu túto
zmluvu vypovedať jednostranne mesiac vopred
b) vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú obsiahnuté zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom,
prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
c) zmeny a doplnky k zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným zmluvnými stranami.

V Krupine dňa: 01.01.2019

Za mandanta: Adriana Vicianová
starostka obce

Za mandatára: Rastislav Zaťkov
majiteľ firmy

