uzatvorená
ČI.I. Zmluvné
mandatár

Mandant

MANDÁTNA
ZMLUVA
podl'a ustanovení § 566 a § 567 Obchodného

zákonníka

strany
Prvábezpečnostná
s.r.o.
zastúpený Rusnáková Michaela Mgr.
Korzo B.Barlóka 345/17
929 01 Dunajská Streda
Mesto Sládkovičovo,zast.
primátorom mesta
Fučíková 329
92521 Sládkovičovo

ICO 46565540
IČ DPH :SK2023446744

Ing. Ant.on Szabó

ICO: 00306177
DIČ:2021006746

Čl.II. Predmet zmluvy:
Na základe tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať v jeho mene
a na jeho účet úlohy pracovnej zdravotnej
služby .
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších predpisova Zákona NR SR Č. 355/2007 Z.z. o ochrane ,podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov, ktorými sú ustanovené základné podmienky na zaistenie pracovnej zdravotnej služby, na zaistenie
dohl'adu nad pracovnými podmienkami,
na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik chorôb
z povolania a všeobecné zásady prevencie a to zamestnávatel'a , ktorého zamestnancí
vykonávajú
práce zaradené do
kategórie 1 alebo 2.
Vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby je zabezpečené v súlade s § 30 a ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. v znení
neskorších predpisov - podnikatel'om ,ktorý je autorizovaným bezpečnostným technikom a je zaradený Úradom verejného
zdravia SR v evidencii osôb ,ktoré vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby.
Čl. III. Účel zmluvy
1.Zavedenie pracovnej zdravotnej služby a vykonanie vstupného auditu (obhliadky) všetkých pracovísk objednávatel'aposúdenie zdravotných rizík na základe identifikácie nebezpečenstiev z chemických ,fyzikálnych, biologických, psychologických
faktorov práce a pracovného prostredia, vypracovanie
kategorizácie
prác v zmysle platných právnych predpisov - vykonáva
sa jednorázovo, pokia l' nedôjde k zásadným zmenám v pracovných podmienkach a pracovných postupoch.
2.Priebežný dohľad nad stavom pracovného
prostredia z hl'adiska ochrany zdravia zamestnancov.
3. Poradenstvo
najmä pri plánovani a organizácii práce odpočinku vrátane usporiadania pracovných miest, pri technológiach
a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, pri ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygieny,
ergonómie vrátane prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany
4.Zdravotno - hygienické
konzultácie
pre potreby zamestnávatel'a,
kontrola obsahu lekárničiek prvej pomoci
Čl. IV. Cena vykonávaných
prác
1.
Vykonanie vstupného auditu ,zhodnotenia pracoviska,vypracovanie
posudku o riziku pracoviska
vypracovanie kategorizácie prác zamestnancov jednorázovo
suma 300 eur bez DPH.
2.
Paušál za vykonávané služby
priebežný dohl'ad nad stavom pracovného prostredia, poradenstvo najmä pri plánovaní a organizácii práce odpočinku
zdravotno - hygienické konzultácie pre potreby zamestnávatel'a
činí 200 eur bez dph/mes
Dohodnutá suma bude uhradená po doručení faktúry mandatárom za poskytované poradenstvo
do 14 dní na účet mandatára.
Doprava za výkonom uvedenej služby bude spoplatnená sadzbou 0,20eura/km
Čl. V. Platnosť zmluvy
1.
Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 19.08. 2015 na dobu neurčitú.
2.
Mandant má právo odstúpiť od zmluvy okamžite v prípade hrubého porušovania zmluvných povinností mandantom
alebo vypovedať zmluvu písomne aj bez uvedenia dôvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou.
3.
Mandatár má právo vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Počas
výpovednej lehoty je však povinný robiť dohodnuté úkony v č 1.1 II. pre mandanta tak, aby neutrpel z toho titulu žiadnu
ujmu.
Čl. VI. Povinnosti
mandatára
1.
Mandatár je povinný dohodnuté činnosti pre mandanta vykonávať svedomito, včas a v súlade s predpismi týkajúcimi
sa tejto činnosti, zachováva mlčanlivosť o veciach mandanta, o ktorých sa dozvie a upozorniť mandanta na prípadné
nedostatky, ktoré mu bránia v riadnom výkone činnosti pre mandanta.
2.
Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandatárovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní
záležitostí.
Čl. VII. Povínností mandanta
1.
Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitostí
a umožniť mu vstup do všetkých jeho prevádzok, miestností a pod.
Včas uhrádzať mandatárovi dohodnutú cenu za práce podl'a čl. IV.
2.
Čl. VIII. Záverečné ustanovenía
Zmluva môže byť zmenená iba formou očíslovaných dodatkov písomne obojstranne podpísané príslušné dodatky.
1.
Zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po 1 pre každého účastníka a na znak súhlasu s jej obsahom bola
2.
zmluvnými stranami podpísaná.
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