
              Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1009/2019/DSVPaKR 

 
 

MANDÁTNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa  zákona § 566  a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
  
 

Čl. I  
Zmluvné strany  

  
  
Mandant:    Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:      Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:     37 870 475 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica 
Číslo účtu:      SK5481800000007000519082 - výdavkový účet 
Číslo účtu:      SK9481800000007000519138 - príjmový účet 
 (ďalej aj ako  „mandant“)     
  
    
Mandatár:     3Fin, s.r.o. 
Sídlo:      Levočská 11, 080 01 Prešov 
IČO:      44701217 
Zastúpený: Marek Matej - konateľ  
Bankové spojenie:   UniCredi Bank 
Číslo účtu:    SK33 1111 0000 0010 5798 2011 
(ďalej len „mandatár“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

uzatvárajú túto zmluvu v nasledujúcom znení. 
 

  
Čl. II  

Predmet  a účel zmluvy  
  
1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu určitú 

obchodnú alebo administratívnu záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene 
mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to 
odplatu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti technika 
požiarnej ochrany v organizácii mandanta podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi. 

Čl. III  
Rozsah poskytovaných činností 

 
1. Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať činnosť požiarneho technika 

v nasledovnom rozsahu: 
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a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch Odberateľa so 
zápisom do požiarnej knihy 1 x za 3 mesiace, 

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
c) určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok, 
d) vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi, 
e) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, 
f) školenie novoprijatých zamestnancov pred nástupom do zamestnania, 
g) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 

skutočným stavom, 
h) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 
i) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene 

v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej 
charakteristike užívanej stavby. 

2. Činnosti podľa článku III. ods. 1 sú poskytované v objektoch mandanta, a to: 

a) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, 
b) IPC, Hlavá 139, Prešov. 

K rozšíreniu alebo zúženiu počtu objektov počas platnosti tejto zmluvy môže dôjsť výlučne 
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k zmluve. 

 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Mandatár je povinný vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri 

plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

2. Mandatár sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom 
osôb spĺňajúcich všetky odborné predpoklady na výkon im prislúchajúcich činností podľa 
tejto zmluvy v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

3. Mandatár je povinný oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách 
a veciach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné ba riadne 
plnenie zmluvy. 

4. Mandatár je povinný uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu. 

5. Zamestnanci Mandatára alebo ním poverené osoby sú oprávnení pri vykonávaní Služieb 
vstupovať do objektov a zariadení Mandanta vždy v sprievode osoby poverenej 
Mandantom, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, 
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných 
zamestnancov Mandatára. V prípade neposkytnutia Mandantom požadovanej súčinnosti 
Mandatárom alebo jeho zamestnancami sa Mandant s plnením svojich povinností 
nedostáva do omeškania a Mandantovi patrí dohodnutá odmena v celom rozsahu. 

6. Mandant je povinný poskytovať  všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné 
plnenie predmetu zmluvy. 

7. Mandant je povinný dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých ma 
uskutočňovať plnenie predmetu zmluvy. 
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Čl. V  
Odmena a platobné podmienky 

  
1. Odmena za službu je stanovená podľa cenovej ponuky predloženej mandatárom v procese 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo 
výške 200,00 €  slovom dvesto eur bez DPH mesačne. 

2. V odplate sú zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú mandatárovi pri plnení predmetu 
zmluvy vrátane cestovných nákladov. 

3. Mandatár je povinný každý mesiac vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne 
správnu faktúru. 

4. Mandant je povinný mesačnú faktúru uhradiť najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia 
elektronickou formou alebo poštou bankovým prevodom na účet mandatára uvedeného 
v záhlaví zmluvy v súlade s článkom V. tejto zmluvy.  

5. Mandatár je povinný každú zmenu bankového spojenia oznámiť mandantovi do 3 dní. 
Odmena je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet mandatára. 

6. Odmena podľa odseku 1 je uvedená bez DPH, k cene bude pripočítaná aktuálna sadzba 
DPH v zmysle platného zákona v čase plnenia zmluvy. 

7. V prípade, že mandant je v omeškaní s plnením bodu 4. čl. V, má mandatár právo 
pokračovať v činnosti uvedenej v bode 3 tejto zmluvy. Mandatárovi vzniká nárok na 
odplatu vtedy, keď riadne vykoná činnosť na ktorú bol povinný.  

8. V prípade, že nebude faktúra uhradená v lehote splatnosti, má Mandatár právo na 
uplatnenie si úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i načatý deň 
omeškania. 

 
Čl. VI 

Trvanie a ukončenie platnosti zmluvy 
  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy.  

2. Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť:  

a) výpoveďou bez uvedenia dôvodu každou zmluvnou stranou a výpoveďou podľa § 10  
zák. č. 116/1990  Zb., v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,   

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

c) písomným odstúpením z dôvodu porušenia povinností zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane. Pri nedodržaní písomnej formy je odstúpenie 
neplatné, 

d) zánikom povolenia Mandatára na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. VII  

Ostatné dojednania 
1. Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta. 
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2. Mandatárovi vzniká nárok na odmenu bez ohľadu na to, či priniesla ním vykonávaná 
činnosť výsledok alebo nie. 

3. V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov 
a činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár 
súhlasiť tieto činnosti po vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta. Mandant je 
povinný za takéto uskutočnenie a vykonanie činností nad rámec zmluvy zaplatiť 
mandatárovi, mimo dohodnutej odmeny podľa článku V. ods. 1 tejto zmluvy, odplatu 
navyše, vo výške vopred písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná samostatne od 
zmluvnej dohodnutej odmeny. 

4. Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal na 
pokyn mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody. 

5. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil mandantovi tým, že nedodržal povinnosti 
ustanovené touto zmluvou a odchýlil sa od pokynov mandanta a týmto odchýlením sa od 
pokynov spôsobil mandantovi vznik škody. 

6. Mandatár pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-€ a pod hrozbou odstúpenia od 
zmluvy zo strany mandanta prehlasuje, že je v čase uzatvorenia tejto zmluvy osobou 
s odbornou spôsobilosťou pre  výkon požadovaných činností, čo zároveň preukazuje 
doložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

7. Mandatár zodpovedá za to, že počas celej doby plnenia predmetu zmluvy bude disponovať 
platným osvedčením na vykonávanie dojednaných činností. Nespĺňanie odbornej 
spôsobilosti je povinný oznámiť mandantovi pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 
1.000,- € a pod hrozbou zániku zmluvného vzťahu odstúpením zo strany mandanta bez 
zbytočného odkladu najneskôr do troch dní od skončenia platnosti osvedčenia. 

8. Pokuty a iné sankcie uložené mandantovi, aj po skončení zmluvného vzťahu za obdobie 
trvania zmluvného vzťahu, za nesplnenie povinností, ktoré bol mandant povinný vykonať 
riadne, včas a s odbornou spôsobilosťou idú na ťarchu mandatára. 

9. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy 
a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len "Písomnosť") musia byť 
urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. Zmluvná strana, u 
ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu do troch (3) dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže 
druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné 
známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo podľa posledného 
oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:  

a) v prípade osobného doručovania sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň, keď 
došlo k odovzdaniu Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii 
doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou; 

b) v prípade doručovania poštou alebo kuriérskou službou sa za deň doručenia 
Písomnosti považuje deň, keď bola táto zásielka preukázateľne doručená, resp. deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, 
alebo tretí deň po jej uložení doručovateľom na pošte v prípade, ak si adresát zásielku 
doručovanú poštou neprevezme, alebo deň v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že 
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„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“ alebo iná 
poznámka podobného významu; 

c) v prípade doručovania do elektronickej schránky do podateľne Ú PSK 
podatelna@vucpo.sk sa za deň doručenia považuje deň uvedený v potvrdení o 
doručení správy do elektronickej schránky adresáta. 

 
Čl. VIII  

Ochrana osobných údajov 
 
1. Mandatár a mandant sú povinní postupovať pri realizácii ustanovení tejto zmluvy tak, aby 

pri spracúvaní osobných údajov postupovali v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov, s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   

2. Mandatár  je povinný zabezpečiť osobné údaje, ktoré bude spracúvať, pred odcudzením, 
stratou, poškodením, neoprávneným prístupom tretích osôb, zmenou a rozširovaním. Na 
tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce 
spôsobu spracúvania. 

3. Mandant je oprávnený požadovať od mandatára preukázanie vykonania všetkých 
predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov podľa ustanovení 
tohto článku zmluvy. 

4. Mandatár  je oprávnený využiť osobné údaje poskytnuté mu mandantom výlučne len na 
účely poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy . 

5. Osobné údaje eviduje mandatár vo fyzickej (písomnej) podobe a/alebo v elektronickej 
podobe počas plnenia tejto zmluvy. Po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy je mandatár 
povinný súbor osobných údajov vrátiť mandantovi v termíne do 15 dní a bezodkladne 
zlikvidovať poskytnuté osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch.  

6. Mandatár  je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, 
ktoré bude spracúvať vo svojom informačnom systéme. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po 
skončení spracúvania. O tejto povinnosti je mandatár povinný poučiť aj svojich 
zamestnancov, ostatné ním poverené osoby, subdodávateľov, ako aj všetky osoby, ktoré 
prídu do styku s poskytnutými osobnými údajmi. 

7. Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť dodržanie všetkých povinností uvedených v tomto článku 
aj v prípade plnenia záväzkov z tejto dohody prostredníctvom subdodávateľov. Mandant si 
vyhradzuje právo predchádzajúceho  písomného súhlasu v prípade realizácie predmetu 
tejto zmluvy zo strany Mandatára prostredníctvom subdodávateľa.   

 
Čl. IX 

Všeobecné a záverečné ustanovenia  
  

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
uzavierajú ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali. Neplatnosť 
niektorého z ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť celej zmluvy, ale je 
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neplatným len toto ustanovenie, ak zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva 
niečo iné. 

2. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť 
písomne, predložiť druhej zmluvnej strane na posúdenie a nadobúdajú platnosť  podpisom 
obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na 
webovom sídle mandanta a stávajú sa súčasťou tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej zmluvnej strane, 
nedodržaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním alebo opomenutím jednej zo  
zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
Obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie zmluvy 
dostane mandatár a tri vyhotovenia zmluvy dostane mandant. Každý rovnopis tejto zmluvy 
sa považuje za jej originál, avšak všetky rovnopisy tvoria spolu jednu a tú istú zmluvu. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta. V prípade rozdielnosti 
dátumov podpísania zmluvy sa za deň platnosti zmluvy považuje neskorší dátum. 

7. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva 
bude zverejnená na webovom sídle mandanta. 

 
   
  
  
V Prešove dňa 2.10.2019   
 
Za mandanta:         
 
 
  
 
 

v. r. 
______________________________

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Predseda Prešovského   
samosprávneho kraja 

V Prešove dňa 2.10.2019 
 

Za mandatára: 
 
 
 
 
 
   v. r. 
____________________________ 

Marek Matej 
3Fin s. r. o. 

konateľ 

 
 
 

  
 
  
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 3.10.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 4.10.2019 


