Zmluva č. 10/2015
Mandant:

Obecný úrad Dolný Štál
v zast. Tomáš Horváth, starosta obce
Kozségi Hivatal Alistál
ul. Mateja Korvína č.676/2
930 10 Dolný Štál
IČO:
00305430
DIČ: 2021002104
Mandatárom: Mária Bíróová
Rybárska ul. 641/17
930 13 Trhová Hradská
IČO:
413 95 581
DIČ:
1029769752
I. Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta funkciu – technik BOZP, ABT, technik
OPP (technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, resp. autorizovaný bezpečnostný
technik, technik ochrany pred požiarmi b )
II. Rozsah činnosti
1) Mandatár sa zaväzuje za odplatu vykonávať poradenstvo v oblasti zabezpečenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §§ 23,24 zákona č. 124/2006 Z.z.
a ochrany pred požiarmi v zmysle § 9 ods.2 Zákona č.314/2001 Z.z. o OPP (ďalej len
Zmluva) v nasledujúcom rozsahu:
2) Mandatár bude vykonávať práce spojené bezpečnosťou práce v priestoroch firmy na
náklady mandanta, podľa nasledovných bodov:
 Organizovať a kontrolovať plnenie povinnosti vyplývajúcich z predpisov
bezpečnosti práce a vykonávať poradenstva v oblasti ochrany práce a ochrany
pred požiarmi
III. Doba trvania zmluvy
Strany sa dohodli na dĺžke trvania mandátnej zmluvy nasledovne:
Táto zmluva je platná odo dňa podpísania od 01.04.2015 a možno zrušiť len vzájomnou
dohodou.
IV. Odmena
1) Výška odmeny za vykonanú prácu je stanovená nasledovne:
vykonané preventívne prehliadky v oblasti BOZP a OPP je stanovený ročný
paušál za obdobie od 01.04.2015 do 31.12.2015 v hodnote 540,- eur (slovom:
päťstoštyridsať eur)
2) Na uvedené sumy vystaví mandatár faktúru mesačne s lehotou splatnosti do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca. (nadpaušál bude preventívny výkon BOZP, OPP na žiadosť
mandanta mimo dohodnutej služby )
V. Záverečné ustanovenia
1) Mandant sa zaväzuje , že umožní technikovi prístup do priestorov a na pracoviská
OÚ, že po celú dobu vzájomnej práce zodpovedá za to, že riadny priebeh prác pracovníka

nebude narušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Mandatár je povinný upozorniť
starostu obce , resp. vedúceho pracovníka, ak zistí vážne porušenie predpisov bezpečnosti
práce a ochrany pred požiarmi.
2) Mandant sa zaväzuje, že návrhy pracovníka (technika) berie na vedomie a bude
dbať na to, aby zistené chyby a nedostatky na úseku bezpečnosti práce a OPP boli
odstránené.
3) Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou účastníkov.
V prípade nezhody platí 1 mesačná výpovedná lehota. Výpoveď musí byť doručená druhej
strane písomne a výpovedná lehota platí od 01. dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa
doručenia.
4)Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží
jeden.
Dolný Štál, dňa 01.04.2015

......................................
Tomáš Horváth
Mandant

....................................
Mária Bíróová
Mandatár

