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MANDÁTNA ZMLUVA 
uzavretá podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
 
čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
Mandatár : Ronald Loskot 

 
so sídlom :  Pri Tehelni 3087/5 

934 01  LEVICE 
 
zastúpená vo veciach 
zmluvných :  Ronald LOSKOT 
 
IČO :   40667821 
DIČ :   1048830816 
bankové spojenie : VUB Levice 
číslo účtu :  1712852257/0200 
registrácia :  živnostenský register ObÚ v Leviciach, číslo 402-155752 

 
Mandant :  Obecný úrad Krškany 

 
so sídlom :  Obecný úrad Krškany 

934 01  LEVICE 
 
zastúpená vo veciach 
zmluvných :  Ing. Peter KOVÁČIK – starosta obce 
 
IČO :   307157 
DIČ :   2021218694 
IČ DPH :    
bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko a.s. pobočka Levice 
číslo účtu :  7118531001/5600 
registrácia :   

 
uzavreli v zmysle § 566 Obchodného zákonníka v platnom znení túto Mandátnu zmluvu (ďalej len Zmluva) za nasledovných 
podmienok : 
 
1.1. Mandatár bude na základe Zmluvy v mene a na účet mandanta uskutočňovať právne úkony, ktoré spočívajú v zabezpečovaní 

služieb v oblasti : 
a) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), 
b) ochrany pred požiarmi (OPP). 

 
 
čl. II.  PODMIENKY ZMLUVY 
 
2.1. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky potrebné podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné 

poskytovanie služieb BOZP a OPP zo strany mandatára. 
 
 
čl. III.  ZODPOVEDNOSŤ MANDATÁRA 
 
3.1. Na základe tejto Zmluvy mandatár zodpovedá voči mandantovi za všetky škody, ktoré mandantovi počas jej platnosti vzniknú 

ako dôsledok či následok porušenia povinností stanovených predpismi upravujúcimi BOZP a OPP. V zmysle uvedeného je 
mandatár povinný uhradiť mandantovi v celom rozsahu ako náhradu škody všetky pokuty, penále alebo akékoľvek iné 
majetkové ujmy, ktoré vzniknú mandantovi podľa predchádzajúcej vety, a to do pätnástich dní od obdŕžania príslušnej písomnej 
žiadosti mandanta preukazujúcej vznik a výšku majetkovej ujmy. 

 
 
čl. IV.  MIESTO A ZPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 
 
4.1. Miestom plnenia Zmluvy sú všetky pracoviská mandanta, prípadne ďalšie miesta, dohodnuté medzi mandatárom a mandantom. 
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4.2. Mandatár bude vykonávať pre mandanta všetky činnosti, ktoré predpisujú mandantovi platné legislatívne predpisy z oblasti 
BOZP a OPP. 

 
 
čl. V.  DOBA PLNENIA 
 
5.1. Mandatár bude zabezpečovať činnosti na úseku BOZP a OPP, vyplývajúce zo Zmluvy, od 30. 12. 2010 na dobu neurčitú. 
 
 
čl. VI.  VÝŠKA ODPLATY 
 
6.1. Celková výška odplaty sa zmluvnými stranami dohodla ako cena zmluvná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., za služby podľa 

tejto Zmluvy, vo výške 50 €/kvartálne. Celkom k  úhrade 50 €/kvartálne. V cene sú zahrnuté všetky náklady mandatára vrátanie 
dopravných nákladov. 

 
6.2. Mandant je povinný uhradiť dohodnutú odplatu prevodom na účet mandatára č. 1712852257/0200 vedený vo VUB Levice. 

Podkladom na zaplatenie bude daňový doklad vystavený mandatárom. 
 
 
čl. VII.  POVINNOSTI MANDATÁRA 
 
7.1. Mandatár je povinný poskytovať služby podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo 

musí poznať. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta. 
Mandatár je povinný pri poskytovaní služieb upozorniť mandanta na nevhodnosť a škodlivosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať 
za následok vznik škody. V prípade, že mandant aj napriek upozorneniu mandatára trvá na splnení týchto pokynov, mandatár 
nezodpovedá za takto vzniknuté škody. 

 
 
čl. VIII. VÝPOVEĎ ZMLUVY 
 
8.1. Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať len písomnou formou aj bez uvedenia dôvodov. 
 
8.2. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
 
 
čl. IX.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
 
9.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 
9.3. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch zmluvných strán. 
 
9.4. Kontaktnou osobou mandatára je : 

Ronald LOSKOT   tel. : 0908 723 662 
e-mail : ronaldloskot@gmail.com 

 
9.5. Kontaktnou osobou mandanta je:  

Ing. Peter KOVÁČIK   tel. : 0918 494 584 
e-mail : peterkovacik15@gmail.com 

 
V Krškanoch, dňa : 30. 12. 2010 
 
 

za mandanta :            za mandatára : 
 
 
  Ing. Peter KOVÁČIK           Ronald LOSKOT 
 
Prílohy : 

1. živnostenský list 
2. doklady o odbornej spôsobilosti 


