
MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Mandatár:  Róbert Fazekaš - Robin 

  Severná 15A 

044 31 Družstevná pri Hornáde 

     

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

IBAN:  SK19 1100 0000 002621753119 

IČO : 41450701 

DIČ : 1046022186 

 

   

Mandant:        Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola,  

  Grešákova 1 

040 01 Košice 

    

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  IBAN:  SK12 8180 0000 007000191689 

IČO: 00161781 

IČ DPH: SK2020762447 

 

konajúci:  Ing. Eva Matejová 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je: 

a) vykonávanie činnosti mandatára pre mandanta na zabezpečovanie úloh pri 

zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v 

objektoch (priestoroch) a pracoviskách mandanta. 

b) vykonávanie činnosti mandatára pre mandanta na zabezpečovanie úloh pri 

zaisťovaní ochrany pred požiarmi (OPP), v objektoch (priestoroch) 

a pracoviskách mandanta 

c) vykonávanie činností mandatára pre mandanta na zabezpečovanie úloh pri 

zaisťovaní civilnej ochrany obyvateľstva (COO) v objektoch (priestoroch) 

a pracoviskách mandanta. 

d) vykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti z oblasti BOZP pre zamestnancov 

mandanta 

 

2) Predmetom činnosti podľa bodu 1a) je v súlade s platnou právnou úpravou bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s požadovanou odbornou spôsobilosťou autorizovaného 

bezpečnostného technika pre mandanta zabezpečovať plnenie týchto úloh: 

 

a) poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, 

koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci  



b) vedenie predpísanej dokumentácie súvisiacej s BOZP, 

c) spolupráca pri vypracovaní koncepcie politiky BOZP 

d) spolupráca pri určovaní bezpečných pracovných postupov, 

e) vydávanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP, 

f) zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, 

g) posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pre všetky 

profesie alebo činnosti vykonávané zamestnancami 

h) vypracovanie návrhu zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, 

i) spolupráca pri zisťovaní príčin vzniku pracovných úrazov a vedenie ich evidencie, 

j) spolupráca na príprave pokynu určenia postupu pre prípad záchranných prác, 

evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 

k) spolupráca  pri vykonávaní previerky BOZP a pracovného prostredia na všetkých 

pracoviskách a zariadeniach, 

l) spolupráca s komisiou BOZP, zo zástupcami zamestnancov a pracovnou zdravotnou 

službou, 

m) spolupráca na príprave programu vzdelávania o odbornej výchovy zamestnancov, 

 

3) Predmetom činnosti podľa bodu 1b) je v súlade s platnou právnou úpravou ochrany pred 

požiarmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany pre 

mandanta zabezpečovať plnenie týchto úloh: 

 

a) poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, 

koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní ochrany pred požiarmi 

b) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch 

mandanta 1x za 3 mesiace, s vyhotovením záznamu do požiarnej knihy 

c) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

d) určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok, 

e) vykonávanie pravidelného školenia vedúcich a radových o ochrane pred požiarmi 

(pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne) o čom sa vyhotoví aj písomný záznam. 

f) vykonávanie pravidelného školenia osôb ( zamestnancov), ktoré zabezpečujú 

ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením ich znalostí  

g) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok : 

• protipožiarna hliadka pracoviska, 

• protipožiarna asistenčná hliadka, 

h) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade 

so skutočným stavom,  

i) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 

j) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov v objektoch, 

v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb 

 

4) Predmetom činnosti podľa bodu 1c) je v súlade s platnou právnou úpravou zákona 

civilnej ochrany obyvateľstva s požadovanou odbornou spôsobilosťou pracovníka 

civilnej ochrany obyvateľstva pre mandanta zabezpečovať plnenie týchto úloh: 

 

a) poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, 

koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní civilnej ochrany 

obyvateľstva 

b) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva 

v súlade so  skutočným stavom 



c) vykonávanie pravidelného školenia zamestnancov o civilnej  ochrane 

 

5) Predmetom činnosti podľa bodu 1d) je v súlade s platnou právnou úpravou zákona  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s požadovaným oprávnením na vykonávanie 

výchovno-vzdelávacej činnosti z oblasti ochrany práce v rozsahu pre zamestnancov 

a vedúcich zamestnancov pre mandanta zabezpečovať plnenie týchto úloh: 

 

a) vykonávanie vstupného a opakovaného oboznamovania vedúcich a radových 

zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP (pravidelne, zrozumiteľne 

a preukázateľne) s overením ich znalostí o čom sa vyhotoví aj písomný záznam, 

 

 

III. Práva a povinnosti mandatára 

 

1) Ak mandatár zistí u mandanta nedostatky, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku 

požiaru, k znemožneniu záchrany osôb, k porušeniu všeobecných zásad prevencie 

zaisťovania bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva, 

je oprávnený nariadiť vykonanie nevyhnutých opatrení smerujúcich na odstránenie 

tohto nebezpečenstva a o nariadených opatreniach bez zbytočného odkladu 

informovať mandanta alebo jeho zodpovedného zástupcu. 

 

2) Mandatár je povinný pri vykonávaní činnosti postupovať s odbornou znalosťou 

a chrániť jemu známe záujmy mandanta na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva. 

 

 

IV. Práva a povinnosti mandanta 

 

1) Mandant  oznámi mandatárovi prijatie každého zamestnanca alebo začiatok činnosti 

externej spoločnosti najneskôr 1 deň pred nástupom a umožní vykonanie školenia. 

 

2) Mandant sa zaväzuje preukázateľne a včas poskytovať mandatárovi všetky 

údaje, informácie a odovzdať doklady o zmenách a úpravách v objektoch a 

priestoroch, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie 

spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup do všetkých objektov a priestorov, 

ktoré má vo vlastníctve alebo dočasnom užívaní. 

 

3) Zoznam objektov:  

- budova školy Grešákova 1, Košice  

- budova školského internátu Jedlíkova 11, Košice  

 

4) Mandant zabezpečí odstránenie nedostatkov zistených pri preventívnych 

protipožiarnych prehliadkach a námatkových kontrolách stavu BOZP, OPP a COO 

v stanovených termínoch a hradí náklady spojené s odstránením zistených 

nedostatkov. 

 

5) Mandant sa zväzuje oznámiť mandatárovi termín každej kontroly orgánu štátneho 

dozoru civilnej ochrany, inšpektorátu práce a protipožiarnej kontroly OR alebo KR 

HaZZ najmenej 5 pracovných dní pred jej začatím, umožniť mandatárovi účasť na 



každej kontrole a zabezpečiť účasť mandatára pri prerokovaní zápisnice z každej 

kontroly. 

 

6) V prípade uplatnenie podmienok §59 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi, orgánom štátneho požiarneho dozoru, v plnom rozsahu zodpovedá za 

nesdostatky zistené v jeho priestoroch, pokiaľ tieto boli písomne uvedené 

v dokumentoch, alebo v písomných požiadavkách, predkladaných za oblasť 

prevencie, alebo pri vykonávaných prehliadkach a kontrolách nebolo možné ich 

viditeľné zistenie. 

 

 

V. Odmena mandanta 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom uvedené 

v čl. II tejto zmluvy sú stanovené  na  180 ,-Eur za 3 mesiace.  
 

2) Odmenu  sa  mandant zaväzuje  platiť  mandatárovi  mesačne,  vždy  po  ukončení  

príslušného kalendárneho mesiaca a to na základe doručenej faktúry, vystavenú  

mandatárom. Platba sa uskutočňuje bezhotovostne prevodným príkazom na účet 

mandatára uvedený vo faktúre. Za deň úhrady odmeny sa považuje deň pripísania 

odmeny na účet mandatára. Faktúra musí byť riadne doručená  na  adresu  mandanta  

uvedenú  v záhlaví  tejto  zmluvy. 

 

3) Splatnosť faktúry, vystavenej mandatárom je 14 kalendárnych dní počítaných od 

prvého dňa nasledujúceho po doručení faktúry mandantovi. Zmluvné strany sa 

dohodli, že na akúkoľvek inú lehotu splatnosti uvedenú na faktúre nebude mandant 

prihliadať. 
 

4) V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením podľa bodu 1., má mandatár právo 

pokračovať v činnosti určenej v článku II tejto zmluvy, ale mandatár nenesie 

zodpovednosť za nedostatky vo svojej činnosti počas doby omeškania, zistené 

orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a štátneho požiarneho dozoru 

a civilnej ochrany 

 

 

VI. Výpoveď zmluvy 

 

1) Túto zmluvu možno ukončiť po vzájomnej dohode, alebo výpoveďou. Vypovedať 

zmluvu môže písomne ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom trojmesačná 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej strane. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom portáli. 

 

2) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 



3) Na všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane 

použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

4) Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené len očíslovanými dodatkami  

len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 

5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak 

súhlasu s jej znením ju podpisujú. 

 

6) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 

jednom vyhotovení a jedno pre KSK. 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa: 08. 01. 2020 

 

 

 

...................................                                                           .................................... 

            Róbert Fazekaš            Ing. Eva Matejová 

                mandatár                mandant 

 


