
D O D A T O K  č.1 
 

k    M    AA    NN    DD    ÁÁ    TT    NN    EE  JJ            ZZ    MM    LL    UU    VV    EE 

č :  03/2022/Hu  zo dňa  1.7.2022 

 

 

 

uzatvorenou  medzi : 

   
1. Mandatár :  Ing. Peter HURAY 

 

     Sídlo :   Hlavná  428/185,  067  77  Zemplínske  Hámre 

     Banka :  VÚB a.s.,  č.ú.  SK65 0200 0000 0038 0260 3253 

     IČO :  43 636 373 

     DIČ :   1048 342 042 

 

 

2. Mandant :  Obecný úrad  Žalobín 

 

     Sídlo :   Žalobín  144,  094 03  ŽALOBÍN 

     Zastúpený : Mgr. Valéria  Račková 

     IČO :  00 332 992 

 

 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 03/2022/Hu   uzatvorenej 1.7.2022  /ďalej len 

zmluva/ v tomto znení: 

 

Čl. I. Predmet zmluvy  text  znie  nasledovne: 

Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta   činnosť  bezpečnostno-technickej služby  a  funkciu  technika    

požiarnej ochrany  v jeho priestoroch a objektoch. 

 

Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán   text  znie  nasledovne : 

 

1.   Mandatár je povinný postupovať pri výkone činnosti uvedených v čl. I s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov 

mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť 

zariadením  činnosti dosiahnutý a ktorý je mandatárovi známy. Je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

2.  Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti a ktoré môžu mať vplyv  

na zmenu pokynov mandanta.  

3.  Mandatár bude pre mandanta vykonávať činnosť bezpečnostno-technickej služby v zmysle platného zákona 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  (ďalej BOZP) v znení neskorších predpisov, hlavne činnosti : 

3.1. vypracovanie a vedenie dokumentácie podľa  platných predpisov v oblasti BOZP, 

3.2. vyšetrovanie, spísanie  a odškodňovanie  pracovných  úrazov a chorôb z povolania, prijímať opatrenia  

na   predchádzanie ich   vzniku  

3.3. vykonávať školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP, 

3.4. vykonávať  pravidelné  prehliadky stavu  BOZP v priestoroch mandanta,  prijímať opatrenia  

na   odstránenie    zistených nedostatkov 

4. Mandatár bude pre mandanta vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane 

pre požiarmi  (ďalej OPP) v znení neskorších predpisov, hlavne činnosti : 

 4.1. vypracovanie  a vedenie  dokumentácie o OPP podľa platných  predpisov, 

 4.2. školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi  

 4.3. vykonávať požiarno-preventívne prehliadky priestorov  mandanta 

 4.4. zabezpečiť výkon  cvičných  požiarnych  poplachov 

 4.5. kontrolovať stav  vecných prostriedkov OPP rozmiestnených v objektoch/priestoroch  mandanta, zabezpečiť   

                             výkon ich pravidelnej  kontroly 

5. Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone jeho činností, je povinný poskytovať mu včas 

potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy, spolupracovať s mandatárom a umožniť 

mu vstup do všetkých jeho priestorov. 
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6. Mandant je povinný uhradiť  mandatárovi odmenu uvedenú v čl. III.  tejto zmluvy v dohodnutom  termíne.  

Mandant sa  zaväzuje uhradiť   mandatárovi mimoriadne náklady (po predošlom prerokovaní) ,  ktoré mandatár    

vynaložil  pri plnení tejto zmluvy  nad rámec bežných   výdavkov (napr. šetrenie pracovného úrazu mimo sídla   

mandanta.......).   

 
Čl. III. Odmena  mandatárovi  text  znie  nasledovne : 

 
  1.          Mandant  sa zaväzuje zaplatiť  mandatárovi dohodnutú odmenu za výkon činností podľa  čl. I.  tejto  zmluvy 

 

vo výške   210,- EUR  ( slovom : Dvestodesať   EUR )     kvartálne 

 

Mandant zaplatí mandatárovi fakturovanú čiastku, na základe ním vystavenej faktúry za príslušné obdobie,  v lehote 

splatnosti 15 dní od doručenia faktúry mandantovi. 

 

     II. 
Spoločné a prechodné  ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2022   a uzatvára sa na dobu neurčitú . 

3.  Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu a je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy č. 03/20227/Hu   uzatvorenej  dňa 1.7.2022.   

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. si  riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich 

slobodnú a   vážnu vôľu   a na znak dôkazu  ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V  Zemplínskych  Hámroch, dňa  1.10.2022         V Žalobíne, dňa  1.10.2022  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

             .................................................                 ................................................. 
                            podpis  mandatára       podpis   mandanta                                                                                      

 


