
Mandátna zmluva na výkon bezpečnostno-technickej služby, služby 
zabezpečenia ochrany pred požiarmi  

Uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) 

 
 

uzatvorená medzi: 
 

Názov:    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
So sídlom:   Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
     
Zastúpený:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  
Bankové spojenie:  štátna pokladnica 
IBAN 1.:    SK84 8180  0000 0070 0006 5164 
IBAN 2.:   SK12 8180 0000 0070 0063 0127 
IČO:     00681385 
DIČ:     2020796415 
(ďalej len „Mandant“) 

a 
 

Obchodné meno:   Jozef Hradečný BTS-OPP 
So sídlom:   Hájová 454/4,  
    Bratislava – Rusovce 851 10 
    zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 
    Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-202858 
IČO:    46 046 411 
Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko a.s. 
číslo účtu:   370065 5001/5600 
IBAN:    SK4056000000003700655001 
(ďalej ako „Mandatár“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet zariadiť nasledovnú 

záležitosť – výkon bezpečnostno-technických služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia pri 
práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom 
znení a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení. spočívajúci 
v činnostiach uvedených v Článku  III. tejto zmluvy. 

1.2 Mandant sa zaväzuje za činnosť podľa odseku 1.2 Zmluvy zaplatiť Mandatárovi odplatu podľa 
Článku V. Zmluvy. 

 
Článok II. 

Odborná spôsobilosť 
 

2.1  Mandatár týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky na výkon funkcie autorizovaného 
bezpečnostného a požiarneho technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v platnom znení.  

 



článok III. 
Práva a povinnosti Mandatára 

 
Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta bude zariaďovať nasledovné činnosti: 
3.1 Podľa zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení; 

a) Poskytovať poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, 
kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), najmä z hľadiska primeranosti pracovných 
priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov 
a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného 
a personálneho zabezpečenia; 

b) Vykonávať oboznamovanie resp. opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich 
zamestnancov s BOZP podľa príslušných právnych predpisov;   

c) Sledovať nové poznatky vedy a techniky a planej legislatívy v oblasti BOZP a informovať 
o nich Mandanta a podľa nich pripravovať a vykonávať technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie BOZP; 

d) Aktualizovať, viesť a udržiavať ustanovenú dokumentáciu v súlade s aktuálnym stavom 
a platnou legislatívou; 

e) Zúčastňovať sa kontroly vykonávanej štátnym  dozorom BOZP; 
f) Vypracovanie odborných stanovísk k materiálom v oblasti BOZP  v lehote určenej príslušnými 

právnymi predpismi alebo Mandantom. 
3.2 Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení: vykonávanie 

preventívnych protipožiarnych prehliadok (obsah článok III bod 3. tejto zmluvy) na 
pracoviskách Mandanta v týchto priestoroch prevádzky  Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 a Račianska 62, Bratislava. Mandatár sa ďalej 
zaväzuje na:  

a) Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov 
protipožiarnych hliadok; 

b) Vykonávanie školení  o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok; 
c) Vypracovávať, viesť a udržať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutkovým 

stavom; 
d) Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní 

stavby;  
e) Zúčastňovať sa kontroly vykonávanej štátnym  dozorom požiarnej ochrany (ďalej ako „PO“); 
f) Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 

3.3 Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta vykonať preventívnu protipožiarnu prehliadku, pričom 
pre účely Zmluvy sa preventívnou protipožiarnou prehliadkou rozumie predovšetkým:  

a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách Mandanta; 
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi; 
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska; 
d) zariadení pre protipožiarny zásah; 
e) trvalej voľnosti únikových ciest; 
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi; 
g) funkčnosti požiarnych zariadení; 
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení; 
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. 

 
 
 
 
 
 



Článok IV. 
Povinnosti Mandanta 

 
4.1 Mandant sa zaväzuje: 

a) Poskytovať Mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä poskytovať včas všetky podklady 
a informácie týkajúce sa Mandanta, organizácie a organizačných zmien, ktoré sú potrebné na 
účely BOZP, PO;  

b)  Umožniť  Mandatárovi  vstup na všetky svoje pracoviská; 
Oznámiť Mandatárovi   nových zamestnancov v lehote  5 dní pred ich nástupom do práce 
z dôvodu ich preškolenia v zmysle príslušných právnych predpisov; 

c) M Zabezpečiť priestory potrebné na školenie, 
d)  Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny PO  dozor vstup do objektov, poskytnúť  im 

požadované doklady a súvisiace podklady a informácie; 
e)   Znášať všetky náklady spojené s výkonom BOZP,PO , 

 
 

 
Článok V. 

Odplata a platobné podmienky 
 

5.1 Mandant sa zaväzuje platiť za zariaďovanie činností podľa Článku III Zmluvy Mandatárovi 
pozadu mesačne za odplatu v celkovej výške 200,00 Є, ktorá je splatná na účet mandatára 
uvedeného v tejto zmluve do 14 dní po doručení faktúry do sídla Mandanta. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Mandatár vystaví dve faktúry, pričom celková mesačná odmena bude 
rozdelená na sumy 80,-- € a Mandant ju hradí z účtu, ktorý je v záhlaví Zmluvy označený ako 
IBAN 1, a druhá časť odmeny vo výške 120,-- € bude uhradená z účtu, ktorý je v záhlaví 
Zmluvy označený ako IBAN 2. Mandatár sa zaväzuje vystaviť príslušné faktúry tak, aby 
obsahovo zodpovedali takto dohodnutej výške a bankovému účtu Mandanta, z ktorej mu 
bude odmena uhradená. 

5.2 Cena za zariaďovanie činností podľa článku III tejto zmluvy sa dohodla v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

5.3 Faktúry musia mať všetky náležitosti stanovené príslušnou platnou legislatívou: číslo faktúry, 
dátum vystavenia, meno a priezvisko alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
právna forma, IČO a DIČ mandatára, názov alebo obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ mandanta, 
predmet fakturácie, fakturovaná suma  v Eurách, obdobie fakturácie. 

5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je Mandant oprávnený 
túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 14 dňová 
lehota splatnosti od jej doručenia do sídla Mandanta. 

5.5 Iné činnosti nad rámec Zmluvy na základe písomnej objednávky mandanta budú predmetom 
osobitného vyúčtovania. 

5.6 Mandant neposkytuje žiadne zálohové platby ani preddavky. 
 
 

Článok VI. 
Miesto a čas plnenia, kontaktné osoby 

 
6.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy je prevádzka –  

a) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 a Račianska 
62, Bratislava,  

b) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie– Cintorínska 5, 949 01 Nitra 
c) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – Dolná 62, Banská Bystrica 
d) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie -  Piaristická 6, Trenčín 



e) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie -  Masarykova 22, Prešov 
f) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – Radlinského 1735/29, 026 

01  Dolný Kubín 
6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2021.  
6.3 Kontakt s mandantom bude zabezpečovať: 

 Mgr. Jozef Hradečný tel. č. 0948 667 002, mail: jozef.hradecny@zdravaprevadzka.sk 
 

 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť 

 
7.1 Mandatár zodpovedá Mandantovi za porušenie jeho príkazov súvisiacich so zariaďovaním 

predmetu zmluvy, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak mandant konanie 
dodatočne písomne neschváli. 

7.2 Mandatár zodpovedá Mandantovi za poškodenie a /alebo stratu veci zverenej mu v súvislosti 
so zariaďovaním záležitosti. 

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri svojej 
spolupráci dozvedia a ktorých zverejnenie by bolo v rozpore so záujmami druhej strany. 

7.4 Mandatár nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s poskytnutím 
nesprávnych, oneskorených alebo neúplných informácií zo strany Mandanta. 

7.5 Mandatár je povinný vykonávať činnosti BOZP, OP  nestranne. 
7.6 Mandatár je povinný pri zariaďovaní záležitostí postupovať s odbornou starostlivosťou. 
7.7 Mandatár sa zväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Mandanta v rámci platných právnych 

predpisov a riadiť sa jeho príslušnými pokynmi súvisiacimi so zariaďovaním predmetu zmluvy. 
Bez súhlasu Mandanta sa od jeho pokynov môže mandatár odchýliť len ak je to v záujme 
Mandanta a pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. 

7.8 Veci zverené Mandatárovi v súvislosti so zariaďovaním záležitostí, ako i veci získané pre 
mandanta pri zariaďovaní záležitostí sú vlastníctvom mandanta. Mandatár je povinný ich 
starostlivo uchovávať. 

 
 
 

Článok VIII. 
Vypovedanie zmluvy 

 
8.1 Každá zo Zmluvných strán má právo vypovedať túto zmluvu kedykoľvek i bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

 
Článok IX. 

Ostatné ustanovenia 
 

9.1 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania oprávnenými orgánmi 
a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s plnením Predmetu zmluvy a je povinný tiež poskytnúť 
oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Mandatár berie na vedomie, že 
financovanie Zmluvy bude uskutočnené z vlastných prostriedkov Mandanta v zmysle zákona 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. 

9.2 Písomnosti podľa Zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom, faxom alebo elektronickými 
prostriedkami. Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možné zasielať faktúry, 
odstúpenie od zmluvy a výpoveď Zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti doručované elektronickými 



prostriedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvrdenie druhej Zmluvnej strany o prijatí 
písomnosti. 

9.3 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 
prevzatia zásielky, a v prípade neprevzatia písomnosti uloženej na pošte sa písomnosti 
považujú za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku 
nemožno na adrese podľa tohto odseku určiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa 
zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

9.4 Dodávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti, respektíve pohľadávky a záväzky zo 
Zmluvy v prospech tretej osoby výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

 
 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných 

obomi Zmluvnými stranami. 
10.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch (2) rovnopisoch, jeden pre každú Zmluvnú stranu. 
10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky Objednávateľom v súlade s ustanovením § 5a zákona číslo 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením 
§ 47a zákona číslo 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi. Zmluvné 
strany sa dohodli, že podľa § 262 sa táto zmluvy riadi ustanoveniam § 566 a nasledujúcich 
Obchodného zákonníka. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripíjajú svoje podpisy. 

 
 

 
V Bratislave, dňa: ...............     V Bratislave, dňa: .................... 
 
Mandant:       Mandatár: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Jozef Hradečný BTS – OPP,  
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava    Hájová 454/4, Bratislava 851 10 
 
 
 
 
.............................................     ............................................. 
   Mgr. Janette Motlová                                 Jozef Hradečný – ABT, TPO 
             riaditeľka 
 
 
 


