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OLÚP n. o., Predná Hora 

MANDÁTNA  ZMLUVA 

 

Mandatár:          Tatrahasil servis, s.r.o. 

                        Lidická 1623/39, 058 51  Poprad                                                                              

Štatutárny zástupca:   Ing. Peter Smejkal - konateľ                     

IČO:     53047401 

DIČ:     2121273198 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Poprad 

Číslo účtu:    5171598484/0900 

IBAN:     SK 04 0900 0000 0051 7159 8484 

BIC:     GIBASKBX  

Register:                        OR SR Prešov, Sro.: 40448/P 

Ďalej len „mandantár“ 

 

Mandant:                       Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:                                      Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň  

Štatutárny zástupca:  PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ                                               

IČO:                        37 954 920 

DIČ:            2022037215 

IČ DPH:   SK 2022037215 

Rozhodnutie o registrácii:      Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

Bankové spojenie:          VUB a.s. Revúca  

Číslo účtu:            55237-582/0200 

IBAN:     SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:     SUBASKBX 

Prijatie elektronických faktúr: faktury@olup-prednahora.sk 

Ďalej len „mandant“ 

                                                         

uzatvárajú podľa § 566 a násl. obchodného zákonníka túto: 

m a n d á t n ú    z m l u v u 

 

čl. I 

Predmet plnenia 

1. Účastníci sa dohodli, že predmet tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára zameranej na 

predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v objektoch:  

1. Hlavná budova 

2. Budova F. Coburga  „LIGA“ 

3. Objekty „Apartmány nádeje“ 

(podrobný popis činnosti je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy). 

 

čl. II 

Práva a povinnosti mandatára 

 l.  Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s ust. § Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v platnom znení, bude pre mandanta vykonávať túto činnosť technikom požiarnej 

ochrany: 

       a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok, 

c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok 

mailto:faktury@olup-prednahora.sk


Mandátna zmluva, strana 2 z 4 

 

OLÚP n. o., Predná Hora 

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

skutočným stavom, 

e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb 

f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 

g) plnenie opatrení uložených orgánom vykonávajúcim v organizácii štátny požiarny dozor v 

organizačnej časti OPP organizácie, 

h) zabezpečovanie kontrol hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov. 

2.  Mandatár sa ďalej zaväzuje vykonávať nižšie uvedenú činnosť bezpečnostnotechnickej  

     služby bezpečnostným resp. autorizovaným bezpečnostným technikom: 

a) vypracovávať dokumentáciu, vykonávať školenia, poradenstvo a metodicky riadiť 

mandanta pri zabezpečovaní ustanovení zákona NR SR č.124/2006 Z.z.o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

b) plniť ustanovenia Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. a Zákonníka práce pri registrácii, 

vyšetrovaní a odškodňovaní  vzniknutých pracovných úrazov, 

c) plniť opatrenia uložené orgánom vykonávajúcim v organizácii štátny odborný dozor. 

3.  Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 

profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mandanta na úseku požiarnej ochrany a na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

4.  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 užitočné za účelom plnenia tejto zmluvy. 

 

čl. III 

Práva a povinnosti mandanta 

l.   Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky informácie a 

doklady, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandatárom 

a umožniť mu vstup na všetky pracoviská a do všetkých objektov organizácie, bez ohľadu na 

právny vlastnícky vzťah k objektu. 

2.  Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. Mandant sa 

ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutné a účelne vynaložené pri 

plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky mandatára (materiál - bezpečnostné tabuľky, 

doprava, reprografické náklady pri vypracovávaní rozsiahlejších dokumentácií a pod.). 

        Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť len v prípade, ak rozsah a účel vopred 

odsúhlasil.  

 

čl. IV 

Odmena mandatára 

 l.  V súlade so zákonom č.l8/l996 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby 

poskytované mandatárom sa stanovuje mesačne na:  100,00 EUR   slovom:  jedensto EUR .    

2.  Dohodnutá zmluvná cena bude uhradená  na základe faktúry, ktorú mandantár vystaví  

k poslednému dňu mesiaca, splatnosť faktúry je 30 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant 

dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre bude fakturovaná suma 

odpísaná z účtu mandanta. 

 

čl. V 

Zodpovednosť 

l.  Mandatár zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť nezodpovedným prístupom pri výkone 

predmetu plnenia, za ktorý bol povinný podľa čl. II. ods. l. a 2. tejto zmluvy. 

2.  Mandant nemá nárok na náhradu škody, ak táto bola spôsobená v dôsledku jeho konania,        

alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný podľa čl. III. tejto zmluvy, najmä vtedy ak 
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mandant poskytne mandatárovi chybné, neúplné podklady a potrebné informácie  nevyhnutné k 

zabezpečeniu predmetu plnenia. 

 

čl. VI 

Plná moc 

1. Mandant vo vzťahu k tretej osobe udeľuje mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri 

zabezpečovaní činnosti v rozsahu tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval vo všetkých 

právnych úkonoch s tým spojených, v sporoch pred príslušnými súdmi, príp. pred inými orgánmi, 

organizáciami, fyzickými a právnickými osobami. 

2. Mandatár voči tretím stranám bude vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a konať 

bude v mene a na účet mandanta. 

3. Vystupovanie mandatára za mandanta bude vykonávané v takejto dohodnutej forme: Odborný 

liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora, zastúpený Tatrahasil servis, s.r.o., Lidická 

1623/39, štatutárny zástupca: Ing. Peter Smejkal  

4. Práva a záväzky takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu. 

5. Súčasťou tejto zmluvy je plná moc (príloha č. 2 tejto zmluvy) na samostatnom tlačive, podpísaná 

oboma zmluvnými stranami vyhotovená za účelom zabezpečenia operatívneho plnenia predmetu 

zmluvy. Plná moc končí s platnosťou tejto zmluvy. 

 

čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 a uzatvára sa na dobu  určitú t.j. do 31.12. 

2024. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe a to aj 

bez udania dôvodu. Táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť zmluvy je možné ukončiť tiež vzájomnou dohodou 

oboch zmluvných strán. 

2. Mandantár má právo postúpiť pohľadávky podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom OLÚP, n.o. Obe zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon, ktorým budú 

postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 

39 Občianskeho zákonníka neplatný. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluvné strany 

súhlasia so zverejnením všetkých údajov uvedených v tejto zmluve. 

5. Mandantár týmto udeľuje súhlas pre OLÚP, n.o. so spracovávaním jeho osobných údajov, 

uvedených v tejto zmluve alebo inak poskytnutých a to na dobu neurčitú až do jeho písomného 

odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy a uplynutia 5 rokov od vysporiadania 

všetkých práv a povinností z tejto zmluvy. Tento súhlas sa udeľuje v rozsahu ustanovení zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie podmienok 

tejto zmluvy. 

6. Mandantár prehlasuje, že sa oboznámil s Prehlásením OLÚP n.o. Predná Hora (príloha č.4 tejto 

zmluvy), toto rešpektuje v plnej miere a zaväzuje sa v zmluvnom vzťahu zásady tohto prehlásenia 

dodržiavať a vytvárať podmienky pre jeho realizáciu. 

7. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným 

zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom, podpísaným 

zmluvnými stranami. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom mandant obdrží 1 vyhotovenie a  mandatár 

1 vyhotovenie. 
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10. Pokiaľ niektoré vzťahy nie sú upravené v tejto zmluve, zmluvné strany sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v časti mandátna zmluva a všeobecnými platnými    

právnymi normami. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záležitosti, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy, ako aj vzťahy z 

nej vyplývajúce, budú tvoriť predmet ich vzájomného obchodného tajomstva a týmto sa zaväzujú 

ich nerozširovať. 

 

Predná Hora: 01.01.2023                                            

 

 

 

 

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

podpis mandatára                  podpis mandanta 

Tatrahasil servis, s.r.o.                                  OLÚP n. o. Predná Hora                                                  

 

Zoznam príloh: 

1. Príloha č.1 – Podrobný rozsah vykonávaných činností 

2. Príloha č. 2 - Plná moc  

3. Príloha č. 3 – Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme 

4. Príloha č. 4 -  Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora  

 

 

 


