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                                                                                                                                                                                                           ZML. 35/2022    

MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa §269 ods.2, §566 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 
týmito zmluvnými stranami 

BETPO, s.r.o. 
Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš 
Milan Tomčík, konateľ spoločnosti 
54 607 370/2121734615 
 
 
OR Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 79733/L 

Obec Beňadiková 
Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková 
Ján Martinovič, starosta obce 
00 315 079 / 2020581266 
 
 

Čl.1 

PREDMET ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude na meno mandanta zabezpečovať za dohodnutú odplatu 
nasledovné činnosti: 

a) na úseku ochrany pred požiarmi vo forme výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (ďalej len 
„OPP“) v zmysle §9 ods. 2 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov 

b) bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len „BTS“) v zmysle §22 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Mandant berie na vedomie skutočnosť, v súlade s ustanovením §21 odst. 7 Zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
že zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté 
povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednosť za zaistenie 
bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci. 

Mandatár bude vykonávať uvedené činnosti pre mandanta v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve pre objekty uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 

Mandatár: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO/DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Subjekt zapísaný: 
(ďalej len mandatár) 

Mandant: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO/DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len mandant) 
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Čl.2 
PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA 

1.Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii k 
zákonu SNR č: 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bude pre mandanta 
vykonávať túto činnosť: 

• funkciu technika požiarnej ochrany v zmysle §9 odst.2 zákona 314/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 

• koordinovať opatrenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor v zmysle poradenskej a 
organizačnej časti OPP pre mandanta, 

• spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti OPP 
• vykonávať vstupné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a ich overenie vedomostí 
• vykonávať opakované školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a ich overenie vedomostí 
• vykonávať školenie protipožiarnych hliadok v priestore so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
• poradenská a kontrolná činnosť z hľadiska OPP 
• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch v zmysle zmluvy 
• priebežná aktualizácia vypracovanej dokumentácie z OPP podľa zmien vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov 

2.Mandatár sa ďalej zaväzuje: zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu podľa §22 v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v znení 
neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: 

• vykonávať vstupné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a ich overenie 
vedomostí 

• vykonávať opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a ich overenie 
vedomostí 

• spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti BOZP 
• poradenská činnosť pri plnení ustanovenia §-17 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

pri riešení PÚ a iných úrazov 
• navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich z pracovného procesu a 

pracovného prostredia 
• priebežná aktualizácia vypracovanej dokumentácie z BOZP podľa zmien vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
• vykonávanie kontrol stavu BOZP na pracoviskách v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo 

v interných smerniciach 
• po dohode s mandantom - dychová skúška na alkohol v čase pravidelnej kontroly v pracovných dňoch 

v čase od 07:30 do 15:00 

3.Mandatár je povinný zabezpečiť plnenie úloh uvedených v čl.1 odborne spôsobilými osobami a pri činnosti 
postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni pre mandanta v oblasti požiarnej 
ochrany a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci v spolupráci s orgánmi štátnej správy na všetkých prevádzkach 
a objektoch mandanta, ktoré sú uvedené v čl.1 tejto zmluvy. Pracoviská a objekty je možné meniť a dopĺňať 
len na základe vzájomnej dohody a to písomnou formou. 

4.Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v mlčanlivosti a 
zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za 
účelom plnenia tejto zmluvy. 

5. Mandatár nezodpovedá za škodu, ktorú mandant utrpí nedodržaním doporučení mandatára poskytnutých 
podľa tejto zmluvy alebo ak mandant si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ostatných predpisov platných v SR v oblasti OPP a BOZP. 

Mandatár ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá mandantovi vznikne z dôvodu, že mandant nezabezpečí účasť 
zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných mandatárom podľa tejto zmluvy. 
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6. Mandatár je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce spôsob nakladania s 
osobnými údajmi, najmä zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Čl.3 

PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 

1. Mandant sa zaväzuje, že včas poskytne mandatárovi všetky potrebné informácie a podklady nevyhnutné 
pre jeho činnosť, ktoré sú potrebné na plnenie si povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandant sa zaväzuje, 
že poskytne mandatárovi potrebnú súčinnosť tak, aby si mandatár mohol riadne a včas plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce z mandátnej zmluvy. 

Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup do objektov špecifikovaných v prílohe 
tejto zmluvy po vzájomnom dohovore, vždy za prítomnosti mandanta alebo v prítomnosti mandantom určenej 
osoby. 

2. Mandant sa zaväzuje zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných mandatárom 
v zmysle tejto zmluvy. 

3. Mandant sa zaväzuje písomne informovať mandatára o každom zámere, zmene pracovísk (napr. stavebné 
zmeny), technológie, pracovných podmienok, organizačných zmien, pracovného prostriedku alebo jemu 
známych okolnostiach týkajúcich sa požiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci, ktoré môžu 
mať za následok zmenu pracovných podmienok na danom pracovisku. 

4. Mandant sa zaväzuje akceptovať a plniť opatrenia uložené v oblasti OPP a BOZP mandatárom, štátnym 
požiarnym dozorom a inšpektorátom práce. 

5.  Mandant bez zbytočného odkladu informuje mandatára o nahlásených kontrolách vykonávaných orgánmi 
štátnej správy. 

6. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 4. tejto zmluvy. Mandant sa ďalej zaväzuje 
uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady, ak rozsah a účel vopred odsúhlasil. 

7. Mandant vyhlasuje, že zabezpečil od zamestnancov písomný súhlas na nakladanie s ich osobnými údajmi v 
rozsahu potrebnom na plnenie tejto zmluvy zo strany mandatára. 

Čl.4 

ODMENA MANDATÁRA 

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za zabezpečovanie výkonov podľa čl.2 tejto zmluvy sa stanovuje 
paušálne vo výške 33,00 € bez DPH za každý kalendárny mesiac pre objekty uvedené v tejto zmluve 

• Kontrola ďalšej dychovej skúšky mimo času pravidelnej kontroly BTS a mimo pracovných dňoch a 
pracovného času (7,30h-15,00h) na pokyn mandanta bude účtovaná nad rámec paušálnej odmeny a 
to vo výške 2€/osoba + cestovné náklady súvisiace s výkonom. 

• Aktualizácia všetkých smerníc dokumentácie z BOZP a OPP z dôvodu organizačných, personálnych 
zmien vo vedení obce zo strany mandanta je stanovená jednorázovo vo výške 50,00€ bez DPH. 

Faktúra za predmet zmluvy bude mandatárom vystavená vždy po skončení fakturačného obdobia. Faktúru 
mandatár vystaví do 15.dňa nasledujúceho fakturačného obdobia so splatnosťou do 14 kalendárnych dní od 
jej vystavenia. 
Za ostatné objednané služby bude vystavená faktúra do 15. dňa od vykonania služieb so 14 dňovou 
splatnosťou. 
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Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii odmeny za služby poskytnuté mandatárom podľa tejto zmluvy 
mandantovi aj v prípade ak sa zmenia pracoviská uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo sa zvýši počet 
zamestnancov mandanta. Aktualizácia odmeny môže byť vykonaná len po dohode zmluvných strán a len 
písomným dodatkom k tejto zmluve. 

Účastníci zmluvy sa dohodli, že mandatár je oprávnený každoročne k 01.04. zvýšiť odmenu mandatára o výšku 
štátom uznanej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok len po dohode 
zmluvných strán a len písomným dodatkom k tejto zmluve. 
Základom pre zvýšenie bude vždy paušálna odmena dohodnutá v čl. 4 tejto zmluvy. 

Čl.5 

PLNENIE V OMEŠKANÍ 

V prípade, že mandant je v omeškaní 30 kalendárnych dní s plnením podľa čl. 4 má mandatár právo pozastaviť 
výkon činnosti (okrem nevyhnutných prípadov t.j. požiar, pracovný úraz ... ) alebo ukončiť činnosti uvedené v 
čl. 1 a 2. tejto zmluvy. 

Čl.6 

TRVANIE ZMLUVY 

Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť od 01.10.2022 a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
Táto zmluva môže zaniknúť: 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu 

- zánikom povolenia mandatára na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy 

- dohodou zmluvných strán 

- uplynutím výpovednej doby aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede 

Čl.7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi v znení neskorších predpisov. 

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. Všetky vyhotovenia zmluvy sú podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené len písomným dodatkom, ktorý bude podpísaný 
obidvoma zmluvnými stranami. 

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

Prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 zoznam objektov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou. 

V L. Mikuláši dňa: 23.septembra 2022 

podpis mandatára podpis mandanta 
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Príloha č. 1 

Zoznam objektov: 

Por.č. Názov objektu: 

1 Obecný úrad 

2 Sociálne zariadenie - Bytovka 

3 Kultúrny dom 

4 Ihrisko 

  

 


