
MANDÁTNA ZMLUVA 

 

Uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka 

 

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 PLNENIA 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti preventivára obce 

Ďurkovce, zameranej na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch mandanta. 

 

 

ČL. III 

PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA 

Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s platnou legislatívou bude pre mandanta vykonávať v stanovených 

lehotách túto činnosť: 

a) funkciu preventivára obce, 

b) školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov obecného úradu, protipožiarne hliadky obce 

c) predkladať na schválenie mandantovi požiarny štatút obce, požiarne poplachové smernice  a ostatnú 

dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 

d) viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, 

e) požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, ktoré nie sú v právomoci mandatára, mandatár 

preukázateľne bezodkladne predkladá mandantovi, 

f) v spolupráci s mandantom plní opatrenia orgánov vykonávajúcich v organizácii štátny požiarny dozor, 

g) 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 za 

účelom splnenia ustanovení tejto zmluvy, 

h) mandatár si vyhradzuje právo byť oboznámený o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa 

zabezpečovania ochrany pred požiarmi (prijatie nových zamestnancov, stavebné zásahy do stavieb, 

zmeny účelového využitia, uskutočňovanie prác spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

požiadaviek od orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a o termínoch vykonania 

protipožiarnych kontrol a pod.). 



ČL. IV 

PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 

a) mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky informácie, údaje 

a doklady potrebné k splneniu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandatárom a umožniť mu 

vstup do všetkých objektov a priestorov obce Ďurkovce bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu, 

b) mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v bode 5 tejto zmluvy, 

c) mandant sa ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutne a účelne vynaložené 

pri plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky mandatára. Mimoriadne náklady je mandant 

povinný uhradiť len v tom prípade, ak rozsah a účel písomne vopred odsúhlasil. 

 

ČL. V 

ODMENA MANDATÁRA 

a) zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje štvrťročne  

na  50,- Euro, slovom: päťdesiať euro, 

b) mandant uhradí mandatárovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom ústave podľa faktúry, 

ktorú mandatár vystaví , 

c) lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej vystavenia mandantovi. Za zaplatenie faktúry sa 

považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu mandanta v prospech účtu mandatára. 

 

ČL. VI 

PLNENIE V OMEŠKANÍ 

V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením bodu 5, mandatár pokračuje v činnosti uvedenej v bode 2 

a 3 tejto zmluvy do dňa ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

ČL. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

a) táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.11.2019 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu 

túto zmluvu vypovedať jednostranne mesiac vopred, 

b) vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú obsiahnuté zmluvou, sa riadia Obchodným 

zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

c) zmeny a doplnky k zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným zmluvnými 

stranami. 

 

 

 

 

Vo Veľkom Krtíši,  dňa: 06.11.2019 

 

 

 

 

   Za mandanta:                          Za mandatára: 

   Eva Egryová                                                                                               Ing. Erik Lenhardt  

 


