MANDÁTNA ZMLUVA
Uzatvorená v súlade s ust. s 566 a nasl. Zákona č.531/1991 Zb' obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

zmluvné strany:

Mandant:

BARDBYT, s.r.o.
Moyzesova 7,085 01 Bardejov
Zapísaná V obchodnom registriVedenom okresným súdom
Prešov oddiěl: sro, vloŽka č. 13185/P
lČo: 36476633
DtČ: 2020028549
lČDPH; sK2020028549

(ďalej len'mandant'')

Mandatár:

BozP a Po servis, s'r.o.

Zapísaná V obchodnom registrivedenom okresným súdom
Prešov oddiel: sro, VloŽka č' 'l9839/P
; Komenského 567/30' o85 01 Bardejov
: RNDr' Ladislav Ladomerský
osoby opráVnené rokovať: RNDr. Ladislav Ladomerský
: 44 O51 867
:2022573377
: sK2022573377
lČ
Bankovéspojenie :TatrabankaBardejov,č.Účtu:2621015474/1100
: mobil 0905 186 421
: ladomerskv(Aomail.com
:

sídlo
zastúpený
lco
DlČ
DPH
Telefón
E-mail

I

(d'alej len,,mandatáť')

sa dňa

01.02.2013 dohodli,
nasledujúcich podmienok:

že Uzalvárajú túto mandátnu

zmluvu (d'alej len ,'zmluva'') za

čtánok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je závázok mandatára za odplatu pre mandanta VykonáVať činnosť
autorizovaného bezpeěnostného technika' súčasťouzáuázku mandatára je poskytovanie
komplexných sluŽieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (d'alej len 'BozP.)' a
Vzdelávania V uvedenej oblasti dodáVatelským spÓsobom'

čtánok 2
Práva a povinnosti mandatára

a) Mandatár sa zavázuje pre mandanta vykonávať činnosťautorizovaného bezpečnostného
technika v rozsahu, za podmienok a spósobom stanoveným zákonom ě. 12412006 z.z' o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znení
neskorších predpisov'

Mandatár sa zauezuje zachováuať mlčanlivosť o Všetkých skutočnostiach' o ktoých sa
dozvedel pri Vykonávaní činnosti autorizovaného bezpečnostnéhotechnika'
Mandatár sa zavázuje postupovať pri VykonáVaní činnosti autorizovaného bezpeěnostného
technika pre mandanta s odbornou starostlivosťou' V súlade s konkrétnymi potrebami
mandanta

d) Mandatár

sa V rámci svojho závázku Vykonávať pre mandanta činnosťautorizovaného

bezpečnostnéhotechnika zavázuje VykonáVať pre mandanta najmá tieto činnosti:
. VypracováVať plán školenízoblasti BozP'
. VypÍacovávať zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov (dalej len
'OOPP"),
. v súěinnosti s vedúcimi
zamestnancami VypracováVať pravidlá a pokyny na
zaistenie BOZP,
. podta potrieb mandanta Vypracovávať záznamy a spráuy o pracovných úrazoch,
. Vyhodnocovať stav na pracoviskách, Vrátane uvedenia neodstranitelných
(zostatkových) ohrození,
. podla potrieb mandanta vykonávať školenia BozP novoprijat!ých zamestnancov
pred nástupom do zamestnania a viesť evidenciu o Vykonaných školeniach,
. podla potrieb mandanta WkonáVať školenia a overovanie znalostí z predpisov
BozP vedúcich a ostatných zamestnancov'
. vypracovávať zoznam rizikových prác a pracovísk
. uypÍacouávať zoznam zakázanÝch prác pre Ženy a mladistvých,
. vypracovávať návrhy na riešenie stavu BoZP, vrátane opatrení na zniŽovanie
alebo odstraňovanie rizík pri práci,
. zisťovať príóiny pracovných úrazov a chorób z povolania'
. zisťovať úrazové a havarijné riziká a ohÍozenia zdÍavia zamestnancov
. viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov
. Viesť evidenciu školeníz BozP a lekárskych prehliadok
. dohliadať, aby sa u mandanta Viedli predpísané prevádzkové doklady a
sprievodná technická dokumentácia technických zariadení, Vrátane dokladov o
Vykonaných prehliadkach a skúškach
. spolupracovať s komisiou bezpečnosti a zdÍauia pri práci, so zástupcami
zamestnancov pre bezpečnosťa s pracovnou zdravotnou službou'
. metodicky viesť vedúcich ostatných zamestnancov
dodÍŽiavaniu
predpisov
hygienických
zásad,
k
zlepšovaniu
BoZP a
bezpečnostných
a
pracovného prostredia
. pri zistení nedostatkov
upozorniť zodpovedného zamestnanca mandanta na zistené nedostatky,
ktoré je potrebné odstrániť
príslušnýmvedúcim zamestnancom
nedostatky prekonzultovať
mandanta, určiťtérmína zodpovednú osobu za ich odstránenie,
porušenie predpisov zamestnancami mandanta prekonzultovať za
prítomnosti príslušnéhozamestnanca mandanta a jeho nadriadeného
zamestnanca
po každej kontrole napísať zápis, prekonzultovať ho so štatutárnym
orgánom mandanta alebo s jeho zástupcom a originál zápisu ponechať
mandantovi
autorizovaný bezpeěnostný technik je oprávnený u mandanta uloŽiť
príslušnémuvedúcemu zamestnancovi Vykonať nevyhnutné opatrenie
na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne
ohrozený život alebo zdravie zamestnanca' uloŽené opatrenie, o ktorom
autorizovaný bezpečnostný technik bezodkladne informuje štatutárny
orgán mandanta, platí aŽ do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym
orgánom mandanta

k

a

-

s

e) Mandatár si vyhradzuje práVo byť prítomný pri prerokovaní a podpisovani protokolov a
zápisnic z kontrol BozP' ktoré VykonáVajú príslušnéorgány dozoru na pracoviskách
mandanta. Mandatár si zároveň Vyhradzuje práVo účastina kontrolách vykonávaných
lnšpektorátom práce. Mandatár je opráVnený mandanta pred príslušnýmiorgánmi kontroly a
dozoru V oblasti BozP zastupovať len na základe žiadosti a písomného splnomocnenia
udeleného mu pre konkrétny prípad mandantom.

clánok g
Práva a povinnosti mandanta

a) Mandant sa zavázuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky Veci,
informácie ním vyžiadané, údaje a doklady potrebné k splneniu zmluvy. súčasnesa
zavázuje spolupracovať s mandatárom a umoŽniť mu nezávislosť pri vykonáVaní jeho

odborných činnostía Vstup do všetkých objektov organizácie bez ohradu na Vlastnícky vzťah
k objektu.
b) Ak si činnosťautorizovaného bezpeónostného technika vyŽaduje uskutoěnenie právnych
úkonov v mene mandanta, je mandant oprávnený písomne splnomocniť na Vykonanie
to vystavením osobitného písomného
súVisiacich práVnych Úkonov mandatára,
plnomocěnstva oprávňujúceho mandatára konať V mene mandanta V kaŽdom jednotlivom
pripade.
c) Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatárovi za ěinnosť autorizovaného bezpečnostného
technika odplatu dohodnutú v článku 4 tejto zmluvy'
d) Mandant sa zaýezlje uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár účelnea nevyhnutne
VynaloŽil pri plnení svojho záVázku vykonáVať pre mandanta činnosťautorizovaného
bezpečnostného technika, za predpokladu' Že VynaloŽenie týchto nákladov pri plnení
záVázku mandatára bolo mandantom Vopred písomne odsúhlasenéa za predpokladu, Že
tjeto náklady nie sú na základe svojej povahy zahrnuté uŽ V odplate.
e) l\4andant berie na vedomie, Že riadne a včasnéplnenie povinností mandatára závisí na
riadnom a Včasnom poskytnutí súčinnostimandanta (osobitne zo strany jeho zloŽky
ludských zdrojov).
f) Mandant je povinný na poŽiadanie poskytnúťmandatárovi všetky potrebné informácie a
podklady nevyhnutné pre jeho činnosťa poskýnúťmu potrebnú súčinnosť.Najmá je povinný
umoŽniť osobám, prostredníctvom ktoých bude mandatár plniť svoje závázky vyplývajúce
z tejto zmluvy, prístup na Všetky prevádzky a umoŽniť t'ýmto osobám získavanie všetkých
údajov potrebných pre splnenie závázkov mandatára podla tejto zmluvy. V prípade' Že
sprístupnenie priestoru je podmienené osobitným druhom personálneho, resp' zdravotného
alebo bezpečnostnéhopreverenia alebo preškolenia, o tejto potrebe informuje mandatára
Vopred s dostatočným časovým predstihom potrebným na Vybavenie' Napokon je povinný
poskytnúť mandatárovi dokumentáciu BozP spracovanú objednávatelom pred uzatvorením
tejto zmluvy.
g) Mandant je povinný pisomne informovať mandatára o kaŽdej zmene pracovných podmienok
na niektorom z pracovísk, ako aj o kaŽdej technologickej alebo akejkolvek inej zmene (napr.
zavedenie novej technológie' nového pracovného postupu)' ktorú mandant vykonal na
niektorom zo svojich pracovísk, ktorá móŽe mať za následok zmenu pracovných podmienok
na danom pracovisku. zmluvné strany bez zbytoěného odkladu po doručeníoznámenia
podla predchádzajúcej vety dohodnú prípadnépodrobnosti o splnení záVázkov mandatára
podla tejto zmluvy vo Vzťahu k pracovisku' ktorého sa oznámená zmena t\ika'
h) Mandant bez zbýočnéhoodkladu zabezpečíVypracovanie a aktualizovanie zoznamu
zamestnancov' V zozname sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca' dátum narodenia'
názov pracoviska a druh práce. o zmenách v zozname je mandant povinný bez zbytoěného
odkladu inÍormovať mandatára.
Mandant bezodkladne informuje mandatára o kaŽdej dlhodobejšej práceneschopnosti
zamestnanca (nad 28 dní), ktoný je V kuratívnej starostlivosti svojho ošetrujúceholekára tak'

a

i)

aby v odóVodnených prípadoch bolo možnéprehodnotiť zdravotnú spÓsobilosť zamestnanca
pred jeho zaradením na póVodné pracovné miesto'

čIánok 4
odplata mandatára

a) Zmluvné strany sa dohodli' Že za činnosťautorizovaného bezpečnostnéhotechnika pre

mandanta patrí mandatárovi odplata Vo Výške 75€ mesačne (slovom: sedemdesiat páť) bez
DPH. Mandatárje platcom DPH.
b) zmluvné strany sa dohodli, Že odplatu bude mandant mandatárovi poukazovať
bezhotovostným bankovým prevodom peňaŽných prostriedkov na účetmandatára uvedený V
záhlavítejto zmluvy. Fakturácia za Vykonané služby bude VykonáVaná kvartálne a do piateho
dňa príslušnéhokalendárneho mesiaca vŽdy za pÍedchádz{úci kvartál'
c) Zmluvné strany sa dohodli, Že splatnosť mandatárom predloŽených faktúr je 15 dní ododňa
doručenia príslušnej faktúry mandantovi' V prípade' Že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti povaŽovať najbliŽší
pracovný deň. za zaplaíenie faktúry sa povaŽuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu
mandanta v prospech účtumandanta.
d) Zmluvné strany sa dohodIi, Že v prípade omeškania mandanta so zaplatením odplaty, resp'
jej časti V zmysle ods' 3 tohto ělánku, je mandatár opráVnený uplatniť voči mandantovi úrok z
omeškania dohodnutý medzi zmluvnými stranami vo v"ýške 0'01 7o denne zo sumy odplaty
so zaplatením ktorejje mandant V omeškaní podla zmluvne dohodnutých podmienok, pokiar
sa zmluvné strany nedohodnú na predÍŽení termínu splatnosti príslušnej faktúry V riadne
odÓVodnených pripadoch'

čtánok 5
zodpovednosť za škodu

a) Mandatár zodpovedá za škodu na veciach

b)

prevzattých od mandanta na plnenie svojho
záVázku VykonáVať pre mandanta ěinnosť autorizovaného bezpečnostného technika a na
Veciach prevzatých pri plnení tohto závázku od tretích osób' ibaŽe túto škodu nemohol
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu spósobenú mandantovi porušenímzákonných a
zmluVných povinností.

č!ánok 6
Tlvanie a ukoněenie zmluvného vzťahu
a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúa nadobúda platnosť a účinnosťodo dňa podpisu.
b) Zmluvný Vzťah zaloŽený touto zmluvou je možnéskončiťvzájomnou písomnou dohodou
zmluvných strán.
c) Mandant móŽe zmluvu kedykolvek vypovedať. Ak Výpoved' neurěuje neskoršiu účinnosť,
nadobúda úěinnosť dňom, keď sa mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. od účinnosti
výpovedéjémandatár povinný nepokraóovať V ěinnosti, na ktorú sa výpoveď Vzťahuje. Je
Však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to' aby sa zabránilo Vzniku
škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončenímčinnosti súvisiacej s plnením

závázku mandalára VykonáVať pre mandanta činnosťautorizovaného bezpečnostného

technika a činnosťtechnika požiarnej ochrany.

móže zmluvu Vypovedať ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci' v ktorom bola výpoved' doručená mandantovi' ak z výpovede nevyplýVa neskorší
čas' Ku dňu účinnostiuýpovede zaniká záuezok mandatára uskutočňovaťčinnosť,na ktorú
sa zaviaza| Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandatárovi škoda' je mandatár
povinný ho upozorniť' aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto

d) Mandatár

opatrenia nemóže urobiť ani pomocou iných osób a poŽiada mandatára, aby ich urobil sám'
je mandatár povinný takto urobiť. ohladne činnosti uskutočnenej odo dňa Výpovede do jej

účinnosti,príp. uskutočnenej po jej úěinnosti má mandatár nárok na úhradu nákladov a na
časťodmeny primeranej výsledku dosiahnutého pri plnení úloh'

čtánok 7
osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov

a) V zmysle zákona NR sR č' 42812002 z'z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov' podla s 5' ods' 2' mandant poveruje mandatára spracovaním osobných
údajov o zamestnancoch mandanta v rozsahu stanovenom zákonom é.'12412006 z'z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci' Zákonom ě' 12512006 z'z. o inšpekcii práce a o
zmene a doplnení zákona č' 82l2oo5 z'z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektoÚch zákonov, zákonom ě' 12612006 z.z. o verejnom zdravotnícfue a
o zmene a doplnení niektoných zákonov a d'alšíchsúVisiacich predpisov pre oblasť BozP,
Mandatár zabezpeěí, Že sa nebudú d'alej tieto osobné údaje spracovávať na iné účelynež je
stanovené predmetom tejto zmluvy.
b) V zmysle zákona NR sR ě. 42812002 Z.z' o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni
niektoných zákonov' podta s 'l8' ods' 2, ods. 3, mandatár je povinný po dobu platnosti
mandátnej zmluvy zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktonými príde do styku' tie
nesmie vyuŽiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu mandanta ich nesmie zverejniť a
nikomu poskýnúť ani sprístupniť. Mandatár sa zavázqe' že nebude osobné údaje ďalej
spracováVať najmá vo forme zhromaŽd'ovania, prepracúvania, preskupovania, vyuŽívania,
uchovávania' prenosu' poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Podla s 18' ods'
4, tohto zákona povinnosť zachováVania mlčanlivosti mandatára trvá i po naplnení predmetu
teito zmluvy.

ČIánok 8
závereěné ustanovenia

a)

PráVa a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia práVnym poriadkom
riadia príslušnými
slovenskej republiky' Právne vzťahy neupravené zmluvou
ustanoveniami obchodného zákonníka'
b) Akékotvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené V písomnej forme
číslovanýcha datovaných dodatkov k tejto zmluve a musia byť podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán, inak sú neplatné'
c) zmluvné strany prehlasujú' Že v čase uzatvorenia zmluvy nie sú im známe Žiadne okolnosti,
Koré by bránili alebo vylučovali uzatvorenie takejto zmluvy' resp., ktoré by mohli bÉváŽnou
prekáŽkou k jej spIneniu.
d) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
e) zmluvné strany prehlasujú, Že na práVne úkony sú plne právne spósobilé a Že obsah zmluvy
sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a váŽnymi prejavmi ich skutočnej Vóle, Že zmluvu
neuzavreli V tiesni alebo za nápadne ne\^ýhodných podmienok.
f) zmluvné strany sa zavázujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri
realizácií predmetu zmluvy' Zároveň sa zavezujú neposkýnúťúdaje ani akékofuek podklady
tretej osobe' okrem prípadu, Že k tomu dá druhá zmluvná strana písomný súhlas. Povinnosť
upravená V tomto ustanovení platí aj po vykonaní predmetu zmluvy.
g) Táto zmluva je Vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily' priěom kaŽdá zo
zmluvných strán obdÉípo jednom Vyhotovení.

sa

V Bardejove dňa 16.01.2013
JAFIOttYT s.r.r
cgs
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BOZP a PO servis, s.r.o
RNDr Ladislav Ladomers

