
MANDÁTNA ZMLUVA

Čl.1

Zmluvné strany

Mandatár: Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA, Bencúrova 59, 821 04  Bratislava

Zastúpený: Jozef Mužlay

Telefón:                            0911 646 881 

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu: IBAN SK83 0200 0000 0020 8876 0854

IČO: 41622952 

DIČ:              1022128712

(ďalej len mandatár)

a

Mandant: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Zastúpený: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Telefón: 02/4425 3270

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK56 8180 0000 0070 0047 4814

IČO: 317 870 88

DIČ: 2021380911

Ďalej len mandant

Uzatvárajú podľ a § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov



Mandátnu zmluvu

Čl.2

Predmet zmluvy

2.1 Účastníci sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činností mandatára 
zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, 
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v objektoch  Školy pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnázium Teplická 7 a Skalická 1 v Bratislave.

2.2.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta ďalšie činnosti uvedené v tejto zmluve na 
základe                                                     predchádzajúcej požiadavky mandanta.

Čl.3

Povinnosti mandatára

3.1 Mandatár  sa  zaväzuje,  že  v  súlade  s  ustanoveniami  zákona  NR SR Č.  314/2001 Z.z.  o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v 
znení neskorších predpisov, bude pre mandanta zabezpečovať pracovné činnosti dohodnuté v 
tejto zmluve na úseku ochrany pred požiarmi osobou s odbornou spôsobilosťou, ktorá bude 
zabezpečovať nasledovné dohodnuté činnosti (nižšie uvedené) v objektoch na profesionálnej 
úrovni  a  chrániť  jemu  známe  záujmy  mandanta  na  úseku  ochrany  pred  požiarmi  a  jej 
prítomnosť  na  pracoviskách  bude  len  v  čase  výkonu  pracovnej  činnosti  zamestnancov 
mandanta:

a) určovanie  miest  so  zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  a  počtu  členov 
protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,

b) vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade 
so skutočným stavom (§ 24 až 31 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v z.n.p.),

c) prípravu,  organizáciu  a  vyhodnocovanie  cvičných požiarných  poplachov  najmenej 
raz za rok vo všetkých objektoch (§ 28 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v z.n.p.),

d) vykonávanie  preventívnych  protipožiarných  prehliadok  v  objektoch  a  priestoroch 
mandanta v termínoch podľa § 14 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v z.n.p. (1 x za  
3 mesiace),

e) vykonávanie školenia osôb o ochrane pred požiarmi zabezpečujúcich ochranu pred 
požiarmi  v  mimopracovnom  čase  alebo  pracovnom  čase  raz  za  12  mesiacov, 
vedúcich  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov  raz  za  24  mesiacov a školenia 
novoprijatých zamestnancov pred začatím práce podľa § 20 až 22 vyhlášky MV SR 
č.121/2002  Z.z.  v  z.n.p.  -  po  preukázateľnom  upozornení  zo  strany  mandanta  
(aspoň 3 pracovné dni vopred).

f)   oboznamovanie a informovanie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 
vykonáva  v zmysle  §  7  zákona  NR  SR  č.  124/2006  Z.  z.  o  BOZP  v znení 
neskorších  predpisov  zabezpečujeme  dodávateľským  spôsobom,  bezpečnostno-
technickou  službou  REVIDO  s.  r.  o.,  ktorou  zároveň  zastrešujeme  pracovnú 
zdravotnú službu. 



     
g)   komplexné služby v rámci kontroly a servisu požiarno-technických zariadení. 

Komplexne zabezpečenie tovaru pre potreby z hľadiska PO a BOZP.
      

Čl. 4
Povinnosti mandanta

4.1. Mandant sa zaväzuje včas odovzdať mandatárovi na požiadanie všetky informácie a  
doklady,  ktoré  sú  nevyhnutné  na  plnenie  tejto  zmluvy.  Súčasne  sa  zaväzuje 
spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup do objektov špecifikovaných v čl. 2, 
bod  2.1.  počas  pracovných  hodín  po  vzájomnom  dohovore,  vždy  za  prítomnosti 
mandanta alebo v prítomnosti mandantom určenej osoby.

4.2    Mandant  sa  zaväzuje  preukázateľne  informovať  mandatára  o  všetkých 
podstatných  zmenách  z  hľadiska  zabezpečenia  predmetu  plnenia.  Mandant  má 
okamžitú  oznamovaciu  povinnosť  voči  mandatárovi  v  prípade,  že  sa  chystá  prijať 
nového zamestnanca a keď sa ohlási kontrola zameraná na činnosti spojené s ochranou 
pred požiarmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Mandant sa zaväzuje oznámiť 
mandatárovi  termín  každej  kontroly  štátneho  požiarného  dozoru  a  inšpektorátu  práce 
najmenej 7 pracovných dní pred jej začiatkom, zaväzuje sa umožniť mandatárovi  účasť na 
každej  kontrole  a  zabezpečiť  účasť  mandatára  pri  prerokovaní  zápisnice  z  každej  
kontroly.

  4.3 Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 5 tejto zmluvy. 
  4.4 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany mandanta podľa tohto článku,  

má  mandatár  právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Odstúpenie  od  zmluvy  je  účinné  odo  dňa 
doručenia odstúpenia mandantovi.

Čl. 5
Odmena mandatára

5.1 V  súlade  s  ustanoveniami  zákona  NR  SR  Č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  
neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby PO, BOZP a  
PZS poskytnuté mandatárom podľa tejto zmluvy mandantovi sa stanovuje paušálnou 
platbou mesačne 150,- EUR bez DPH.

  Mandant  zaplatí  vyfakturovanú čiastku  na bankový účet  mandatára  uvedený v čl.  1  
zmluvy, a to   vždy v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade. Lehota splatnosti  
sa  určuje  14dní  odo  dňa  vystavenia  daňového  dokladu.  Mandatár  vystaví  a  doručí  
faktúru (minimálne e- mailom,) mandantovi najneskôr do konca  príslušného mesiaca.

                                                                             Čl. 6
                                                                          Zodpovednosť za škodu

6. 1 . Mandatár je povinný zariaďovať záležitosti osobne podľa zmluvy, ak túto povinnosť 
poruší, zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikla porušením povinností podľa tejto 
zmluvy.

6.2. Za nedostatky zistené pri kontrole, na ktoré bol mandant mandatárom vopred 
upozornený a ktoré boli zo strany mandatára riadne zapisané so stanovením lehôt na ich 
splnenie, nenesie mandatár právnu zodpovednosť.



6.3. Ak mandant splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa bodu 4.2 a v dôsledku 
zanedbania povinností zo strany mandatára vznikne škoda mandantovi príp. mandant 
bude z titulu zanedbania plnenia povinností mandatárom sankcionovaný, mandatár 
nesie plnú zodpovednosť za toto zanedbanie svojich povinností.

                                                                               
                                                                                    Čl. 7
                      Záverečné ustanovenia

7.1 Táto  zmluva  je  uzavretá  a  nadobúda  účinnosť  dňom  jej  podpísania  oboma 
zmluvnými  stranami  a  uzatvára  sa  na  dobu  neurčitú.  Zmluvné  strany  môžu  túto 
zmluvu vypovedať jednostranne tri mesiace vopred. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým  dňom  kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v  ktorom  bola 
výpoved  doručená  druhej  zmluvnej  strane  a  končí  uplynutím  posledného  dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca.

7.2 Vzťahy  medzi  zmluvnými  stranami,  ktoré  nie  sú  upravené  touto  zmluvou  sa 
riadia  Obchodným zákonníkom v  znení  neskoršich  predpisov,  prípadne  ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

7.3 Ak  vznikne  potreba  vykonania  prác  naviac  mimo  rozsah  mandátnej  zmluvy, 
môže  ich  mandatár  realizovat  až  po  odsúhlasení  mandantom.  Tieto  práce  budú  v 
dohodnutej výške fakturované navyše k pôvodne dohodnutej cene mandátnej zmluvy.

7.4 Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v  dvoch  exemplároch,  z  ktorých  každá  zo  
zmluvných  strán  obdrží  po  jednom  exemplári.  Všetky  strany  vyhotovených 
exemplárov zmluvy sú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

7.5 Zmeny  a  doplnky  k  tejto  zmluve  môžu  byť  vyhotovené  len  písomne,  formou 
dodatku,  ktorý  bude  podpísaný  obidvoma  zmluvnými  stranami  a  taktiež  všetky 
strany vyhotovených dodatkov zmluvy sú podpísané obidvomi zmluvnými stranami.

7.6      Zmluvné strany si  zmluvu prečítali,  porozumeli  jej  a na znak súhlasu s jej  obsahom ju 

podpísali.



   V Bratislave, dňa  08 .01.2018                                                                

       Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA                     PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

         Technik 
PO, BOZP, CO

              
riaditeľka

     






