
Mandátna zmluva 

 
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka na výkon činnosti   autorizovaného elektrotechnika 

a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. 

 
Čl.  1.     Zmluvné strany 

 

            Mandatár : Stanislav Michlo 

 

so sídlom : K. Marxa 17 

  934 01  LEVICE 

 

zastúpená vo veciach 

zmluvných :  Stanislav Michlo 

 

IČO :   11720859 

DIČ :   1027621958 

bankové spojenie :     mBank 

IBAN:                         SK 78 8360 5207 002 0021 3033 

registrácia :  živnostenský register ObÚ v Leviciach, číslo 402-2070 

 

 

            Mandant :  „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb 

 

so sídlom : Komenského 29, 934 01 Levice  

 

 

zastúpená vo veciach 

zmluvných :               PhDr. Robert Budinský, MBA  

 

IČO :                          00 596 825   

DIČ :                          202 1224128   

IČ DPH :                     xx  

bankové spojenie :     Štátna pokladnica  

číslo účtu :  700030686/8180 

IBAN:                         SK 37 8180 0000 0070 0030 6861 

registrácia :  Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb 

 

 

 

Čl. 2   Predmet zmluvy 
 

2.1 Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, 

elektrospotrebičov v prevádzke, odstránenie závad po odborných prehliadkach, kontrolný 

dohľad nad prevádzkou elektrických zariadení, priebežné kontroly elektrospotrebičov, 

dohľad nad vykonávaním  rekonštrukčných prác elektrických zariadení inými 

dodávateľmi. 



 

Čl. 3    Miesto výkonu činnosti 

 

Miestom výkonu činnosti je „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb, Komenského 29, 934 

01 Levice. 

. 

 

 

Čl. 4   Povinnosti a zodpovednosť mandatára 

 

4.1 Zabezpečenie služieb autorizovaným elektrotechnikom  vyplývajúcich zo zákona v tomto 

rozsahu : 

 

 Poskytuje mandantovi poradenské služby v oblasti elektrotechnickej činnosti 

 

 V záujme optimalizácie pracovných podmienok poskytuje mandantovi poradenstvo 

k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov 

a noriem. 

 

 Spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi kontrolu v zariadení v otázkach elektrických 

zariadení a elektrospotrebičov. 

 

 Kontroluje a dopĺňa aktuálne označenia elektrických zariadení a elektrospotrebičov 

bezpečnostnými symbolmi a výstražnými tabuľkami a označeniami. 

 

 Vykonáva odborné skúšky a odborné prehliadky elektrozariadení, elektrických ručných 

náradí , spotrebičov a bleskozvodov. 

 

 Vykonáva dohľad nad prácami pri elektrických zariadeniach inými dodávateľmi. 

 

 

 

4.2 Mandatár zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla mandantovi v dôsledku 

opomenutia alebo neodbornosti pri zabezpečovaní služieb vyplývajúcich z mandátnej 

zmluvy. V zmysle uvedeného je mandatár povinný uhradiť mandantovi ako náhradu 

škody  pokuty, penále alebo akékoľvek iné majetkové ujmy, ktoré vzniknú mandantovi 

podľa predchádzajúcej vety. 
 

 

 

 

Čl. 5  Povinnosti mandanta 

 

5.1 Mandant zabezpečí vstup do prevádzok mandatárom  a určí kontaktnú osobu  

spolupracujúcu pri výkone predmetu tejto zmluvy. 

 

5.2 Mandant za zaväzuje predložiť mandatárom všetky dostupné podklady,  ktoré mandatár 

požaduje k výkonu predmetu zmluvy. 



5.3 Mandant je povinný dodržiavať ustanovenie vyplývajúce v zmysle zákona č. 124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, v zmysle 

zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

5.4 Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc k úkonom vyplývajúcich zo zmluvy z bodov 2.1 

a 4., ktoré bude mandatár v mene mandanta uskutočňovať. 

 

 

 

 

Čl. 6  Doba plnenia zmluvy 

 

6.1    Mandatár   bude   zabezpečovať  činnosti  vyplývajúce  zo  Zmluvy    od 1. 5. 2019   do         

31.08.2020. 

6.2    Mandátna    zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  zúčastnených  strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mandanta. 

 

 

 

Čl. 7  Platobné podmienky 

 

 

7.1   Cena za vykonané služby v zmysle tejto zmluvy bola stanovená dohodou obidvoch strán     

vo výške 300,- Eur mesačne (slovom tristo), v cene sú zahrnuté všetky náklady mandatára 

vrátane dopravných nákladov okrem nákladov na spotrebný materiál, ktorý dodá 

mandant.  

 

7.2    Podkladom na zaplatenie bude daňový doklad so súpisom vykonaných prác uvedených 

v čl. 2.1 a 4.1tejto zmluvy vystavený  mandatárom so splatnosťou 30 dní odo dňa 

doručenia. Mandant je povinný uhradiť faktúry mandatárovi v dohodnutom termíne. 

 

 

 

 

Čl. 8  Záverečné ustanovenia 

 

 

 

Mandatár podpísaním tejto zmluvy preberá zodpovednosť za predmet zmluvy. 

 

8.1   Mandatár prehlasuje že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne 

dohodnutých činností a v prípade, že by za akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na 

ich výkon, oznámi túto skutočnosť mandantovi 

 

8.2   Zmluvu je možné podľa potreby meniť, alebo dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných  

strán písomnou formou. 

8.3  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zrušenie zmluvy musí byť vykonané písomne 

ktoroukoľvek stranou bez nutnosti určenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. 

 



8.4     Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán                               

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zariadenia 

„FÉNIX", ZSS Levice. 

 

 

 

Prílohy : 

Živnostenský list mandatára na predmet zmluvy – fotokópie 

Oprávnenia na predmet zmluvy – fotokópie 

Osvedčenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení 

– fotokópia 

 

 

 

 

V Leviciach, dňa  29.4.2019 

 

 

 

 

 

        ...............................................                                     ..................................................... 

  PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                                Stanislav Michlo -  mandant 

 

 

 

 

 

 

 
Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

vykonal/a/:finančná operácia, alebo jej časť:. uzavretie zmluvy : Mandátna zmluva na zabezpečenie montáž, opravy, údržbu a odborné 
skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení a spotrebičov na 16 mesiacov do celkovej hodnoty 4.800,- Eur s DPH  

§ 117 zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní – zákazka malého rozsahu 

 
Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Alžbeta Melichová..................................................               29.4.2019 
 

 Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 
Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA .............................................      29.4.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 
 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................          29.4.2019 

 


