
 

MANDÁTNA ZMLUVA 

 

Uzatvorená  podľa § 566 - § 576 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Mandant: OcÚ Ďurkovce, Ďurkovce č. 76,  

V zastúpení: Eva Egryová, starostka obce 

Bankové spojenie: VUB, a.s. 

            Č. ú.: SK35 0200 0000 0000 1142 6402 

IČO: 00 647 608 

DIČ: 2021173418 

 

2.  Mandatár: Firotech, s.r.o. Novohradská 999/26, 990 01 Veľký Krtíš 

V zastúpení: Ing. Erik Lenhardt, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: ČSOB 

Č. ú.: SK97 7500 0000 0040 1830 4780 

IČO: 47183071 

DIČ: 2023792034 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude pre mandanta zabezpečovať vedenie a 

aktualizáciu dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) v rozsahu Zákona NR SR č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušných 

vykonávacích vyhlášok, a to spôsobom uvedeným v tejto zmluve a za dodržiavania 

právnych noriem platných v Slovenskej republike. 

2. Mandatár sa zaväzuje v mene mandanta plniť úlohy na úseku CO v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. 

 

Čl. III. 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

1. Mandatár sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy priebežne odo dňa 

po uzavretí tejto zmluvy. Presné termíny výkonu služieb mandatára spočívajúce 

v poskytovaní konzultácií, doplnenia dokumentácie, školení a pod. budú určované na 

základe vzájomných dohôd medzi mandantom a mandatárom.  

2. Miesto plnenia v oblastiach CO: obec Ďurkovce. 

 

 

 

 



Čl. IV. 

        CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 

1. Cena poskytovaných služieb v oblasti CO bola dohodou zmluvných strán stanovená 

nasledovne: 50,00 €/štvrťročne. Slovom: Päťdesiat eur. 

2. Cena služieb uskutočňovaných nad rámec tejto zmluvy sa stanoví vzájomnou dohodou 

a písomnou objednávkou mandanta. 

3. Mandatár vystaví 1x štvrťročne do 10. kalendárneho dňa fakturačného obdobia faktúru. 

Mandant je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od doručenia, najneskôr 

do konca aktuálneho kalendárneho mesiaca.  

 

 

Čl. V. 

POVINNOSTI  MANDATÁRA 

 

1. Mandatár zodpovedá za bezchybné plnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade 

nedostatkov v jeho plnení zistených mandantom, alebo inými príslušnými orgánmi na 

úseku CO, je mandatár povinný tieto nedostatky bezodkladne odstrániť na vlastné 

náklady. 

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

profesionálnej úrovni a chrániť záujmy mandanta. 

3. Mandatár je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní a vedení 

dokumentácie. 

 

 

Čl. VI. 

POVINNOSTI  MANDANTA 

 

1. Mandant sa zaväzuje odovzdať mandatárovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré sú 

potrebné pre plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať 

s mandatárom a umožniť mu za účelom plnenia činnosti podľa predmetu tejto zmluvy 

vstup do priestorov svojich objektov. 

2. Mandant sa zaväzuje oznámiť mandatárovi včas termín každej kontroly príslušného 

orgánu na úseku CO, najmenej 7 pracovných dní pred jej nahláseným začiatkom, 

umožniť mandatárovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť jeho účasť pri prerokovaní 

zápisnice z každej kontroly. Oznámenie bude telefonicky na číslo telefónu mandatára 

0905 580 855, alebo na email: lenhardterik@gmail.com.  

 

Čl. VII. 

OSTATNÉ  PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom včas poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, a to 

najmä oznámiť skutočnosti, informácie a predložiť listiny, ktoré sú nutné pre plnenie 

predmetu tejto zmluvy. 



2. Prípadné spresnenia vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj akákoľvek 

ďalšia, v tejto zmluve neupravená spolupráca zmluvných strán, sa uskutoční na základe 

dohody zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy. Ak jedna zo 

zmluvných strán poruší svoje povinnosti a spôsobí tak škodu druhej zmluvnej strane, má 

dotknutá strana právo na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. 

 

 

Čl. VIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Mandátna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva je 

uzatvorená na dobu neurčitú, zmluvné strany sa dohodli na mesačnej výpovednej lehote. 

2. Mandátne zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania. 

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

Obchodným zákonníkom, príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom 

podpísanými zmluvnými stranami. 

5. Mandátna zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 

zo zmluvných strán. 
 

 

 

 

V Ďurkovciach, dňa: 06.11.2019                                              Vo Veľkom Krtíši, dňa: 06.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Za mandanta:                          Za mandatára: 

        Eva Egryová                                                                                         Ing. Erik Lenhardt  


