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uzalvárajú podl'a § 566 a násl. Obchodného zákonníka tťrto rrrandátnu zmluvu :

čl. l
Predmet plnenia

Účastnici sa dohodli, že predrnetorn tejto zmluvy je vykonávanie činnosti rnandatára zameranej na

predchádzanie vzniku požiarov v objektoch a BOZP, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní mandant.

č1.2

Práva a povinnosti mandatára
l, Mandatár sa zavázuje, že v súlade so zákonom NR č. 3 14 l 200l Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonom

NR č. 124 l2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bude pre mandanta lrykonávať funkcie :

Technik požiarnej ochrany
Autorizovaný bezpečnostný technik

Povinnosti technika požiarnej ochrany : / § 9 ods. 2 zákona NR č. 314 l 200l Z.z. l
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych htiadok,

vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokurnentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, tykonávanie preventívnych
protipožiarnych prehliadok, vykonávanie pravidelného škoIenia o ochrane pred požiarmi a odbornej
prípraly protipožiarnych hliadok, určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene stavieb,
zabezpečovanie revízii a odbornýclr prehliadok od požiarnotechnických zariadení, požiarnych hydrantov
a iných v zmysle platných vyhlášok a noriem z ochrany pred požiarrni
Povinnosti autorizovaného bezpečnostného technika : vypracovanie a vedenie dokumentácie o BOZP v
súlade so skutočným stavom, vvkonávanie školenia o BOZP a overovanie vedomostí, poradenstvo v oblasti
BOZP, vykonávanie preventívnych prehliadok BOZP, určovanie požiadaviek BOZP pri zmenách stavieb,
technologických zariadení, oprar,ácll a iných.

2. Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou spósobilost'ou, pracovať na profesionálnej
ťtrovni achrániť.jemuznár-nezáujrnyrlandantanaúsekuochran1, pred požiarrni prípadrrebezpečnosti práce,



3. Všetky údaje a inforrnácie posk.vtnuté nrandatárovi v súvislosti s jeho činrrost'oll uchováva v ta.jnosti aza'vázule

sa .že ich nebude rozširovať okrern prípaclov .kedy by, bolo ich vytržitie nerryhnutné alebo užitoČné za ÚČelorn

splnenia tejto zrn Iuvy.

čl. 3

Práva a povinrrosti mandanta

l, Manclant sa zavázuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu informácie,údaje,dokladY,ktoré

sú potrebné na splnenie zmluly. Súčasne sa zavázuje na požiadanie spolupracovať s mandatárom a umoŽniť

mu vstup do všetkých objektov a priestorov bez ohl'adu na vlastnícky vzťah objektu,

2.Mandant je povinný zaplaíiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.

čl. 4

odmena ntandantára

l. Zmluvné strany sa dohodli,že odmena za služby poskýnuté mandatárotn sa stanovuje
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Mandant raplatí mandatá:,ovi uvedenú.],estku v peňažnotl ústave vždy do l4 dní od vystavenia Íaktúry

cl.5
plnenie v omeškaní

l, V prípade,že mandant je v omeškaní s plnením podl'a č1,4 má rnandatár právo pokračovať v činnosti urČenej

r, č1.1 a čl. 2 tejto zmluql.
2. Zanedostatky zistenó pri kontrole štátneho požiameho dozoru, ktoré vznikli v čase omeŠkania mandanta

/nezap l atenie faktúryl nenesie mandatár právnu zodpovednosť.

čl. 6
záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda účinnosť anorr.../_.,,,|,: '!t- !'! ........,.. a uzaívárasa na dobu...11 !.r,.:.:.].*:....,..

Zrnluvné strany móžu túto zmluvu vypovedať jednostranne mesiac vopred.
2.Yzťahy rňedzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkorn

prípadne ďai'šími všeobecne závaznými právnymi predpismi.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu by' urobené len písomnym dodatkom podpísaným zmluvnými

stranami.
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/ pečiatka /

podpis trrandanta
/ pečiatka /
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