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                                                                                                 Číslo z registra zmlúv Úradu PSK:  602/2014/ODDSSVP 

MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi : 

 

I. 

Zmluvné strany 

Názov:     Prešovský samosprávny kraj 
So sídlom:  :    Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 
Zastúpená :    MUDr. Peter Chudík - predseda 
IČO :     37870475 
IČ DPH:    2021626332 
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu :    SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
(ďalej len mandant) 

a 

Názov:     3Fin, s.r.o 
So sídlom:  :    Sabinovská 151, 080 01 Prešov 
Zastúpená :    Marek Matej - konateľ 
IČO :     44701217 
IČ DPH:    SK 2022798602 
Bankové spojenie :   UniCredi Bank 
Číslo účtu :    1057982011/1111 
Zapísaná v:     OR OS Prešov, odd. Sro. vl. č. 21476/P 
(ďalej len mandatár) 

 

II. 

Predmet 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, súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov v objektoch mandanta. 
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III. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto 
odmena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a predstavuje sumu 330,00 eur bez DPH (396,00 eur vrátane DPH) 
mesačne za činnosť technika PO. V odplate sú zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú 
mandatárovi pri plnení predmetu zmluvy. Zároveň sa mandant zaväzuje písomne 
oboznámiť mandatára s každou zmenou, t.j. otvorením novej zmluvnej prevádzky resp. 
uzatvorením zmluvnej prevádzky.  
 

2. Predmetom tejto zmluvy sú objekty:  
 a) objekt na ul. Námestie Mieru 2, Prešov 
 b) objekt na ul. Hlavná 139, Prešov 
 

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, 
bankovým prevodom na účet mandatára, uvedeného v záhlaví zmluvy. Mandatár je 
povinný každú zmenu bankového spojenia oznámiť mandantovi do 3 dní. Odmena je 
uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet mandatára. 
 

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

6. V  prípade , že mandant je v omeškaní s plnením bodu 4, 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. 
 

7. 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. 
 

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 

• všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami 
• vykonávať všetky činnosti osobne 
• oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú vplyv na 

plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy 
• uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu.  
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1.1. Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať túto činnosť požiarneho 
technika 
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch mandanta 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 pravidelného školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
e) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, 
f) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 

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

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

2. Mandant je povinný : 

a) poskytovať potrebnú súčinnosť, súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandatárom 
a umožniť mu nezávislosť pri vykonávaní jeho odborných činností a vstup do všetkých 
objektov organizácie bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu 

b) poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu 
zmluvy 

c) dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie 
predmetu zmluvy 

d) uhradiť odmenu riadne a včas 
e) mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetky potrebné informácie a podklady 

nevyhnutné pre jeho činnosť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Najmä je povinný 
umožniť osobám, prostredníctvom ktorých bude mandatár plniť svoje záväzky vyplývajúce 
z tejto zmluvy, prístup na všetky prevádzky a umožniť týmto osobám získavanie všetkých 
údajov potrebných pre splnenie záväzkov mandatára podľa tejto zmluvy 

 

V. 

Ostatné dojednania 

1. Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta. 
 

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 III. ods. 1 tejto zmluvy, odplatu navyše, vo výške vopred 
písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná samostatne od zmluvne dohodnutej odmeny. 
 



 

  4 

 

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 času 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. 

 

VI. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť: 
- dohodou zmluvných strán 
- výpoveďou zo strany mandanta 
- výpoveďou zo strany mandatára 
- z iných zákonom stanovených dôvodov. 

2. Podmienky vypovedania zmluvného vzťahu sa riadia ustanovením § 574 a § 575 Obchodného 
zákonníka. 
 

3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mandanta.  
 

2. Zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú .  
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3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú obsiahnuté zmluvou, sa riadia Obchodným 
zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  

4. Zmeny a doplnky k zmluve môžu byť vykonané len písomným dodatkom podpísaným 
zmluvnými stranami. 
 

5. Táto zmluva o spolupráci sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom vykonávateľ dostane 1 
exemplár a objednávateľ 3 exempláre. Obidve zmluvne strany podpisujú dohodu ako dôkaz 
súhlasu s jej obsahom. 

 
6. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia, ktoré vyvolávajú právne 

účinky (ďalej len „písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované 
doporučenými listami doručenými poštou alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, 
faxom alebo e-mailom sa doručujú iba informatívne písomnosti. Ak bola písomnosť zasielaná 
poštou, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať, 
alebo na tretí deň odo dňa  podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu 
podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bola písomnosť zasielaná faxom, e-
mailom alebo oznamovaná osobne v pracovný deň v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. považuje 
sa za doručenú v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď 
si ju adresát neprečítal alebo nevypočul. 

 
7. Mandatár sa zaväzuje oznámiť Mandantovi bez zbytočného odkladu zmenu identifikačných 

údajov pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- €. 
 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali. 

 

V Prešove dňa 19.11.2014 

 

Za mandanta :                                       Za mandatára :  

  

     

..............................................................  ............................................................ 
               MUDr. Peter Chudík     Marek Matej 
                    predseda PSK                 3Fin s. r. o. 
   v.r.                                                                konateľ 
                 v.r. 
 
 

Zmluva  bola  zverejnená dňa: 20.11.2014  

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 21.11.2014 


