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MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 

 

1. Mandant: 

 Obchodné meno: Obecný technický podnik Staškov  

 Sídlo: Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov  

 IČO: 47 884 355 

 DIČ: 20 24 12 50 26 /neplatca DPH/ 

             Zastúpený:        Ladislav Perďoch – vedúci OTP Staškov  

 

2. Mandatár: 

 Obchodné meno: PhDr. Marian Kubica - BEZPOX 

 Sídlo: Námestie M. Bernáta 1343, 023 01  Oščadnica 

 IČO: 40 463 036 

 DIČ: SK 10 48 30 25 30 /platca DPH/ 

 Zastúpený: PhDr. Marian Kubica 

 

Čl. I. 

 Predmet zmluvy 

V zmysle tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje zabezpečiť pre mandanta v jeho mene a na jeho 

účet zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby na pracoviskách spoločnosti v rozsahu: 

1.1 Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a spôsob vykonania práce z hľadiska ich   

možného vplyvu na zdravie zamestnancov. 

1.2 Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 

kombinované účinky na zdravie. 

1.3 Hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa 

na vypracovaní posudku (auditu) o riziku pre mandanta, navrhuje mandantovi opatrenia 

na zníženie alebo odstránenie rizika, následne zaradenie zamestnancov do jednotlivých 

kategórii z hľadiska zdravotných rizík. 

1.4 Poskytovanie primeraného poradenstva mandantovi a zamestnancom mandanta.  

1.5 Ochrana zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia 

alebo technológii, ktoré sa používajú alebo plánujú sa používať, hygiena, fyziológia práce. 
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Čl. II. 

Cena za vykonanú prácu 

 

Zmluvné strany  sa dohodli, že mandatár vyfakturuje   mandantovi za práce, ktoré bude 

vykonávať podľa článku I. tejto  mandátnej zmluvy  100 EUR s DPH za kalendárny rok.  

Prvá platba sa uskutoční po vypracovaní a odovzdaní potrebnej dokumentácie mandantovi. 

Nasledujúca platba sa bude fakturovať začiatkom každého nasledujúceho roku. 

 

Čl. III. 

Povinnosti mandatára 

1. Mandatár je povinný dohodnuté činnosti v zmysle Čl. I. pre mandanta vykonávať 

svedomite, v čas a v súlade s predpismi týkajúcich sa uvedenej činnosti. 

2. Zachovávať mlčanlivosť o veciach mandanta, o ktorých sa dozvie a upozorniť 

mandanta na zistené nedostatky, ktoré mu bránia v riadnom výkone činnosti 

mandanta. 

3. Mandatár je  povinný odovzdať v čas bez zbytočného odkladu mandantovi doklady, 

ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí. 

 

Čl. IV. 

Povinnosti mandanta 

1. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi podklady a informácie, ktoré sú 

potrebné na zariadenie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS). 

2. Mandant je povinný upozorňovať  a informovať o zmenách mandatára, ktoré sa 

týkajú pracovného prostredia. 

3. Mandant je povinný plne spolupracovať s mandatárom a poskytnúť mu všetky 

doklady potrebné na zhodnotenie pracovného prostredia a pre vypracovanie 

zdravotného posudku pracovísk mandanta. 

 

Čl. V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto mandátna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac 

bez udania dôvodu. Výpoveď začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

obdŕžaní písomnej výpovede. 

2. Zmluvu je možné zrušiť okamžite aj dohodou oboch zmluvných strán. 

3. Prípadne zmeny a doplnky k tejto zmluve je potrebné uskutočniť vždy písomnou 

formou a tvoria súčasť zmluvy. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť  

od  01. 01. 2017. 
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, 

súhlasia s jej znením, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana si ponechá  

jedno vyhotovenie. 

 

V ......................................., dňa ..................................... 

 

 

 

 

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

                                                         

                      mandant                                                                               mandatár 

 

 

                      

                      

 


