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Mandátna zmluva

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")

Mandant:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Funkcia:

Mandatár:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Pravna fonna:
Zastúpený:
Funkcia:
Číslo účtu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20,06601 Humenné
00893358
Ing. Anton Švelta,
riaditeľ školy

(ďalej len "mandant")

a
MUDr. Viliam Džurbala
066 O1 Humenné, Mierová 4

35513756
Fyzická osoba podnikajúca na základe ŽO a iných predpisov v OR
MUDr. Viliam Džurbala
praktický lekár pre dospelých -A954660202
SK8402000000001133756551

(ďalej len "mandatár")

Článok l
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára, že bude pre mandanta zabezpečovať pracovnú
zdravotnú službu pre zamestnancov ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej a druhej kategórie
dodávateľským spôsobom podľa §30aa ods.2 písm. a, v rozsahu §30ab., zákona č.355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za odplatu.

2. Mandant môže mandatárovi dávať záväzné pokyny vo vzťahu k rozsahu zariaďovaných záležitostí
a spôsobu ich zariaďovania. Pokynmi mandanta je mandatár viazaný.

Článok II
Odplata

1. Mandatárovi prináleží za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odplata vo výške 10,00 Eur (slovom
desať eur) za vykonanie jednej lekárskej prehliadky zamestnanca vykonávajúceho prácu
v kategórii jedna alebo dva. V prípade doplnkového vyšetrenia náklady hradí mandant na základe
podkladov mandatára.

2. Odplata je splatná na základe vystavenej faktúry mandatára vždy do 15 dňa mesiaca po uplynutí
šesť mesiacov daného roka na účet mandatára uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
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Článokill

Práva a povinnosti mandatára

1. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s náležitou odbornou starostlivosťou,
tak aby mandantovi nevznikla škoda alebo iná ujma na jeho právach.

2. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
mandanta.

3. Mandatár je povinný zariaďovať záležitosti osobne, ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade
nedohodnú inak.

4. Ak mandatár nemôže vykonávať z objektívnych príčin činnosť podľa tejto zmluvy počas dlhšieho
obdobia, musí o tom bez zbytočného odkladu informovať mandanta a je povinný upozorniť
mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo bezprostredne hroziacej škode
nevykonaním činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.

5. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri
vybavovaní záležitosti.

6. Mandatár sa nesmie dopúšťať konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo záujmami
mandanta a ktoré je spôsobilé privodiť ujmu mandantovi.

7. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré sa dozvedel pri
zariaďovaní obchodnej záležitosti pre mandanta. Táto povinnosť trvá aj po skončení tohto
zmluvného vzťahu.

Článok IV
Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinný mandatárovi odovzdať včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie
záležitostí podľa tejto zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má mandatár obstarať sám.

2. Mandant je povinný platiť mandatárovi za výkon činnosti podľa tejto zmluvu odplatu (čl. II ods.
1).

3. Mandant je povinný vystaviť mandatárovi plno mocenstvo, ak si zariadenie záležitosti podľa tejto
zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta.

ČlánokV
Zodpovednosť za škodu

1. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti a na
veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti.

2. Ak mandatár poruší inú svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinný nahradiť škodu
tým vzniknutú mandantovi, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi protiprávnosť.

3. Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri zariaďovaní
záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti
so zariaďovaním záležitosti.
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ČlánokVI
Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.
2. Táto zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať.
4. Mandatár môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne

uplynutím výpovednej doby, ktorá je mesiac, a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená.

ČlánokVH
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
3. Zmluvu možno meniť a doplňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými

stranami.
4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o mandátnej

zmluve upravenými v Obchodnom zákonníku, ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

V Humennom dňa: .1f.:./!:.: ..~.ťŕ V Humennom dňa: .!.f.:.ll.: ..?::.~/f.


