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MANDÁTNA ZMLUVAuzatvorenápodl‘a 566 a nasl. zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkav platnomznení(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
mandant: Mestskáčast‘Bratislava—Nové Mestoso sídlom: JunáckaČ. 1, 832 91 Bratislavazastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostomICO: 00603317DIČ: 2020887385bankovéSpojenie: Prima banka Slovensko, a.s.čísloúčtuIBAN: SK0856000000001800347007
(ďalej v texte ako „Mandant“)
a
mandatár:so sídlom/miestompodnikania:zastúpený:ICO:DIČ:iČ DPH:bankovéspoj enie:čísloúčtuIBAN:zapísaný v:
(d‘alejv texte ako „Mandatár“)
(ďalej spolu v texte Mandant a Mandatáraj ako „zmluvnéstrany“)

ČlánoklPredmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je záväzokMandatárazariadit‘pre Mandanta v jeho mene a na jehoúčetvýkon komplexných služieba činností:a) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciv súlade so zákonom Č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskoršíchpredpisov a d‘alšímisúvisiacimiprávnymipredpismi (ďalej v texte ako „BOZ?‘)ab) na predchádzanievzniku požiaruv oblasti ochrany pred požiarmiv rozsahu, zapodmienok a spósobom stanoveným zákonom č. 3 14/2001 Z.z. o ocbrane predpožiarmiv zneníneskoršíchpredpisov, v súlade s vyhláškouMV SR č. 121/2002Z.z. o požiarnej prevencii v zneníneskoršíchpredpisov a d‘alšímisúvisiacimiprávnymipredpismi (d‘alejv texte ako „OPP“)a to výkonom odborne spósobilej osoby pre pracoviská a v objektoch Mandanta —miestach plnenia v zmysle či. III. tejto Zmluvy



(d‘alejspolu v texte písm.a) a b) ako „činnosf‘).
2. Zabezpečenímkomplexných služieba činnostíBOZP a OPP sa rozumie najmäkomplexnárealizácia služieb a činností v oblasti metodických, organizačných, kontrolných,koordinačných, poradenských, vzdelávacíchúloh a mých úloh pri zaist‘ovaníBOZP aOPP, najmä z hl‘adiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovnýchprocesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a mých technických zariadení,pracovnéhoprostredia a leh technického.organizačnéhoa personálnehozabezpečenia.

Článok IIOdbornáspösobilosťMandatára
1. Mandatártýmto vyhlasuje, že spÍňavšetkypožiadavkyna výkon činnosti podl‘aČlánkuI Zmluvy v zmysle príslušnýchplatných právnychpredpisov.
2. Doklady preukazujúcesplnenie týchto požiadaviek:a) oprávneniena vykonávanievýchovy a vzdelávaniav oblasti BOZP,b) osvedčenie autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika požiarnej ochrany;súneoddeliteľnousúčast‘outejto Zmluvy a tvoria PrílohyČ. 1 a Č. 2.

Článok IIIMiesto a Čas plnenia
1. Miestom plnenia súpracoviskáMandanta:a) Miestny úradmestskej časti Bratislava—Nové Mesto  Junácka1, Bratislavab) Dennécentráseniorov:• Vajnorská51, Bratislava• Nobelova 30, Bratislava• Račianska 89, Bratislava• Športová1, Bratislava• Chemická1, Bratislava• Jeséniova49, Bratislava• Stromová18, Bratislava• Sibírska37, Bratislavac) Komunitnécentrum  Ovručská5, Bratislavad) Detskéjasle  zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Robotnícka11, Bratislavae) Skolákklub  Riazanská75, BratislavaO Sociálnavýdajňa potravína spotrebnéhotovaru  TrnavskéMýto — Tržnica,Sancová112, Bratislava.
2. Miestom plnenia sú aj tieto objekty:a) Areál Hálkova 11 ‚ Bratislava, vrátane administratívnej budovy, skladovýcha obslužných priestorov nachádzajúcichsa v tomto areáli,b) Stanica 1. konskej železnice,Krížna33, Bratislava,c) Bytovédomy na ul. Bojnická19, 21, 23 a 25, Bratislava,d) Bytový dom Odborárska4, Bratislava,e) Bytový dom Pionierska 1/a, Bratislava,



f) Spoločenský dom Vernost‘,Nobelova 30, Bratislava,g) Nebytový priestor, Športová3 — 5, Bratislava,h) Servisný objekt Jama, Odbojárov5B/13922, Bratislava.
3. Zmluva sa uzatvárana dobu určitú,ato odo dňajejúčinnostido 31.03 .2023.

Článok IVSpecifikáciapredmetu plnenia Mandatárav oblasti zabezpečenia BOZP a termínyplnení
1. Realizácia vstupného auditu komplexnej dokumentácie BOZP, vrátane potrebnejaktualizáciedokumentácie(prípadnevypracovania chýbajúcej dokumentácie)v zmysleplatných právnychpredpisov (v editovateľnejelektronickej forme balíkaMicrosoft Offkeaj písomnejforrne), v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnostiZmluvy, a to najmä(nie všakvýlučne) v rozsahu:a) základnádokurnentáciapre BOZP• koncepcia politiky BOZP,• prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v administratíve, pravidláo BOZP a pokynov pre zaistenie BOZP.b) smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (d‘alejlen „OOP?‘),pracovných odevov a pracovnej obuvi,c) zásadya postupy v prípadevýskytu nežiaducichudalostía to: pracovného úrazu,mého úrazu, nebezpečnej udalosti, choroby z povolania, ohrozenia chorobou zpovolania, bezprostrednej hrozby havárie:• pokyn na zabezpečenieprípravya postupu na posudzovanie rizíkv práci,• posúdenie a analýza rizík,zisfovanie nebezpečenstiev a ohrozenia, posúdenierizíkpri všetkých činnostiachvykonávaných zamestnancami Mandanta,• evidencia, registráciaa klasifikácia,prevencia pracovných úrazov,• vyšetrovaniezdrojov a príčin,ohlasovacia povinnost‘, spisovanie záznamuoregistrovanorn pracovnom úraze,prijímanienásledných opatrení,d) kontrolný systém(formy kontrol a ich zameranie),e) zoznam zakázaných prác a pracovískpre tehotné ženy, pre matky do konca 9.mesiaca po pórodea pre doj čiaceženy,mladistvých zamestnancov,f) vypracovanie traumatologického plánu (umiestenie lekárničiek, postup priposkytovaníprvej pomoci, vytvorenie hliadky prvej pomoci — zaškolenípracovníci).
2. Vykonávanienajmä:a) odbornej komplexnej poradenskej činnosti  poskytovanie telefonickej konzultácie,emailového poradenstva a písomných stanovískv pracovné dni od 8:00 — 16:00hod. v oblasti BOZP počas účinnostitejto Zmluvy,b) metodického usmerňovania zamestnancov, napr. pri šetrenípracovných úrazov,príjazdna šetrenie závažnéhoalebo smrtel‘néhopracovného úrazu bezodkladne,okamžitepo ich oznámeníMandantom,c) vedenia dokumentácieBOZP  priebežnáaktualizáciaa vypracovanie dokumentácieBOZP v prípadezmeny právnychpredpisov týkajúcich sa BOZP, ku dňuúčinnostizmien,d) oznamovanie všetkých legislatívnychzmien v oblasti BOZP bezodkladne po ichzverejnenív Zbierke zákonov.



3. Priebežnékontrolovanie v intervaloch 1 x za 3 mesiace:a) stavu a úrovneriadenia a starostlivosti o BOZP, vrátanedodržiavaniasystémových aprogramových dokumentov,b) stavu plnenia úloh vedúcimi zamestnancami, vrátane navrhnutia príslušnérnuvedúcemu zamestnancovi vykonaťnevyhnutné opatrenia na ochranu BOZP. ak jebezprostredne ohrozený života zdravie zamestnanca,c) stavu pracovískv miestach plnenia v súlades či. III. bod 1. a 2.,d) dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, zákazuprác pre ženy a mladistvých,dodržiavaniapodmienok odbornej spósobilostia používaniaOOPP.
4. Priebežnézist‘ovaniea hodnotenie v intervaloch 1 x za 3 mesiace:a) analýzy pracovných úrazov, úrazových rizík, a mých obrození zdraviazamestnancov,b) zdrojov a príčinvzniku, riežiaducichudalostí,c) stavu a úrovneriadenia a starostlivosti o BOZP.
5. Preukázatel‘népredkladanie, minimálne1 x za 6 mesiacov:a) inforrnáciío stave BOZP na pracoviskách,rozbory a analýzy,b) návrhovna riešenie stavu BOZP (úprava pracovísk,činností,zariadení,návrhnaOOPP),c) harmonogramov a návrhovna odstraňovanienedostatkov BOZP.
6. Spolupráca/bezodkladne, najneskórdo 7 dníodo dňapožiadania/:a) s vedúcirni zamestnancarni (pri vypracovávanídokumentov, návrhovna riešenie,kontrolách),b) so zástupcamizamestnancov pre BOZP, komisiou BOZP, odborovou organizáciou,c) s príslušnýmiorgánmiinšpekciepráce,bezodkladne,d) s pracovnou zdravotnou službou,e) účast‘pri kontroláchzo strany štátnychorgánov,predkladanie vysvetlení,vyj adrení,potrebných dokladov a pod.
7. VzdelávanieI školeniev oblasti BOZP  vedúcichzamestnancov a zamestnancov:a) zabezpečenie Elearningového online školenia BOZP pre novoprijatýchzamestnancov bezodkladne do 24 hodínodo dňa oznámeniaMandantorn, ako ajopakovaných školenív kvalite a rozsahu podl‘aplatnej legislatívy.Vstupnéúdajezarnestnancov a vedúcich zamestnancov do elektronického prostredia Mandatáraposkytne na požiadanie Mandant. Mandatár vytvorí pre potreby MandantazabezpečenévirtuálneElearningové online prostredie prístupnéprostredníctvomvyhl‘adávačaGoogle a kompatibilné50 štandardnými Microsoft Office programamipre školenia,ktorébudú vo forme inštruktážnehovidea, overenia vedomostíformoudoplnenia dotazníkaa následnévyhodnotenie úspešnostia potvrdenie aj v písomnejforrne pre potreby Mandanta. Opakovanú potrebu školeníbude generovaťsystémMandatára automaticky 1 mesiac pred eXspiráciou na email konkrétnehozamestnanca Mandanta, pričom v prípadeneabsolvovania 7 dnípred eXspiráciousystémupozorníEmailom personalistu, ako aj toho ktoréhovedúcehozamestnanca,žejeho podriadený školenieneabsolvoval buď vóbec,alebo neúspešne.b) v prípadenefunkčnosti online školeníBOZP zabezpečenie a vykonanie vstupnéhoškolenianovoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP min. raz mesačne, spravidlak prvémudňuv mesiaci, v prípade,ak sa zmluvnéStrany osobitne nedohodnúinak,c) v prípade nefunkčnosti online školeníBOZP vykonanie opakovaného (aleboosobitného) školenia vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnancov



v objektoch zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP v lehote min. raz mesačne, spravidlak prvémudňuv mesiaci, v prípade,ak sa zmluvnéstrany osobitne nedohodnú inak;pričom Mandatárje povinný sledovat‘periodicitu školenízamestnancov, ako ajeXspiráciu vo vzt‘ahuk dodržaniulehoty 24 mesiacov platnosti školenia,d) po ukončenívzdelávaniavšetkých účastníkovškolenia,preukázateľnéoverenie ichzískaných vedomostí,e) vedenie dokumentácievzdelávania— evidencia a osnova školení,v zmysle platnýchprávnychpredpisov.

ČlánokVSpecifikáciapredmetu plnenia Mandatárav oblasti zabezpečenia OPP
1. Vykonávanienajmäčinností:a) funkcie technika požiarnejochrany priebežnepočas platnosti zmluvnéhovzt‘ahu,b) do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy určit‘miesta so zvýšenýmnebezpečenstvom vzniku požiaru a označit‘ ich príslušnými príkazmi, zákazmia pokynmi podľa všeobecne záväznéhoprávneho predpisu a uvedené v prípadeakejkol‘vekzmeny bezodkladne aktualizovat‘s intervalom 1 x za 3 mesiace,c) zabezpečovat‘plnenie opatrenína OPP v mimopracovnom čase ustanovených vovšeobecnezáváznornpredpise,d) zabezpečovat‘školeniaa overovanie vedomostío OPP zamestnancov a osób,ktorésas vedomírnMandanta zdržujúv jeho obj ektoch a priestoroch; obsah, rozsah, lehotyškoleniao OPP, vymedzenie okruhu osób podliehajúcich školeniua overovaniu aspósob overovania ustanovíMandatárv súlade so všeobecnezáváznýmiprávnymipredpismi,e) zrealizovat‘ vstupný audit komplexnej dokumentácie OPP (najmä požiarnepoplachové smernice, požiarne evakuačnéplány, ostatnáclokumentáciuOPP požiarny poriadok pracoviska pre miesta So zvýšeným protipožiarnymnebezpečenstvom, zoznam objektov a prehl‘admiesíso zvýšeným nebezpečenstvompožiaru,údaje o požiaroch,príčináchvzniku požiarov, spracovanie správpožiarov),vrátanepotrebnej aktualizácie (prípadnevypracovania chýbajúcej dokurnentácie)v zmysle platných právnychpredpisov, a to v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutiaúčinnostiZmluvy (v editovateFnej elektronickej forme balíkaMicrosoft Office, aj vpísomnejforme) v súlade so skutočným stavom a potrebou riešeniaprotipožiamejbezpečnosti objektov a priestorov;f) zabezpečiťevidenciu dokumentácie OPP  priebežnáaktualizácia a vypracovaniedokumentácieOPP v prípadezmeny právnychpredpisov týkajúcich sa OPP, ku dňuúčinnostizmien.g) zabezpečiťElearningového online školeniaOPP pre novoprijatých zamestnancovbezodkladne do 24 hodínodo dňa oznámeniaMandantom, ako aj opakovanýchškolení.Vstupnéúdaje zamestnancov a vedúcich zamestnancov do elektronickéhoprostredia Mandatára poskytne na požiadanie Mandant. Mandatár vytvorí prepotreby Mandanta zabezpečené virtuálne Eleamingové online prostredie preškolenia, ktoré budú vo forme inštruktážnehovidea, overenia vedomostíformoudoplnenia dotazníkaa následnévyhodnotenie úspešnostia potvrdenie aj v písomnejforme pre potreby Mandanta. Opakovanú potrebu školeníbude generovat‘systémMandatára automaticky 1 mesiac pred eXspiráciou na email konkrétnehozamestnanca Mandanta, pričom v prípadeneabsolvovania 7 dnípred eXspiráciou



systémupozorníEmailom personalistu, ako aj toho ktoréhovedúcehozamestnanca,žejeho podriadený školenieneabsolvoval buďvóbec,atebo neúspešne.f) v prípadenefunkčnosti online školeníOPP zabezpečit‘a vykonat‘vstupnéškolenianovoprijatých zamestnancov v oblasti OPP min. raz mesačne, spravidla k prvémudňuv rnesiaci, v prípade,ak sa zmluvnéstrany osobitne nedohodnúinak,g) v prípadenefunkčnosti online školeníOPP vykonat‘opakované (alebo osobitné)školeniavedúcich zamestnancov, zamestnancov, zástupcovzamestnancov v oblastiOPP v lehote min. raz mesačne, spravidla k prvémudňuv mesiaci, v prípade,ak sazmluvné strany osobitne nedohodnú inak; pričom Mandatárje povinný sledovat‘periodicitu školenízarnestnancov ako aj eXspiráciu vo vzt‘ahuk dodržaniulehoty24 mesiacov platnosti školenia,h) po ukončenívzdelávaniavšetkých účastníkovškolenia, preukázateľneoverit‘ ichzískanévedomosti,h) viest‘dokumentáciuvzdelávania— evidenciu a osnovu školení,v zmysle platnýchprávnychpredpisov;i) vykonávat‘odbornú prípravuzriadenej protipožiarnej hliadky, minimálneraz za 12mesiacov, avšakvždyv súlades platnými právnyrnipredpisrni,j) vykonávat‘preventívnuprotipožiarnuprehliadku v miestach plnenia v zmysle tejtoZmluvy, v termínoch v súlade s platnými právnyrni predpismi (minimálnev intervale každých 3 mesiacov a v intervale každých 6 rnesiacov preadministratívne priestory, avšak vždy v lehotách určených platnými právnymipredpismi) a preukázatel‘nepredkladat‘návrhyna odstránenienedostatkov,k) vypracovávat‘a priebežne viest‘ a aktualizovat‘dokumentáciu týkajúcu sa oblastiOPP v súladeso skutočným stavom v intervale 1 x za 3 mesiace,1) vykonávat‘záznamydo požiarnejknihy po vykonaníkontroly,m) vykonávat‘cvičný požiarny poplach v spolupráci so štatutárnymzástupcomMandanta raz za 12 rnesiacov, vrátanevypracovania vyhodnotenia a predloženianávrhovna odstráneniezistených nedostatkov,n) vykonávat‘odbornú komplexnú poradenskú činnosť poskytovat‘ telefonickékonzultácie,emailovéporadenstvo a písornnéstanoviskáv pracovnédni od 8:00 —16:00 hod. v oblasti OPP počasúčinnostitejto Zmluvy,o) priebežnepreukázatel‘nepredkladat‘návrhyna riešeniestavu OPP,p) predkladat‘harmonogramy a návrhyna odstraňovanienedostatkov OPP bezodkladnepo ich zistení,q) priebežne kontrolovat‘dodržiavanie predpisov OPP vrátane návrhov, odporúčanía nápravných opatrenív prípadepochybení,r) zúčastniťsa pri požiarnych kontrolách zo strany štátnehopožiarneho dozoru,preukázateľneurčovat‘požiadavkyna odstránenieopatreníorgánovvykonávajúcichštátnypožiarnydozor,s) oznamovat‘ všetky legislatívne zmeny v oblasti BOZP bezodkladne po ichzverejnenív Zbierke zákonov.

ČlánokVIPrávaa povinnosti zmluvných strán
1. Mandatárje povinný pri vykonávaníčirmosti postupovaťs odbornou starostlivosťou,vsúlade so záujmamiMandanta, ktoré poznáalebo musípoznaťpri vynaloženívšetkejodbornej starostlivosti a nadit‘sa jeho písomnými pokynmi, ibaže nie sú v rozpore splatnými právnymipredpismi Slovenskej republiky.



2. Ak pokyny Mandanta podl‘anázoruMandatárazásadným spósobomodporujú záujmomMandanta, je Mandatárpovinný na nevhodnost‘takýchto pokynov Mandanta písomneupozornit‘,v opačnomprípadezodpovedáza vniknutúškoduv plnom rozsahu.
3. Zmluvnéstrany sa dohodli, žeod pokynov Mandanta sa móžeMandatárodchýlit‘, len akje to naliehavo nevyhnutné v záujrneMandanta a Mandatárnemóževčas dostat‘jehosúhlas. Mandatárje všakpovinný o takornto postupe Mandanta bez zbytočnéhoodkladupísomneinformovať.
4. Mandatárje povinný oznámit‘Mandantovi všetkyokolnosti, ktorézistil pri plnenísvojichzáväzkovpodľaZmluvy a ktorémóžumaťvplyv na zmenu pokynov Mandanta týkajúcichsa dosiahnutia účelusledovanéhoZmluvou alebo súpodl‘anázoruMandatáranevyhnutnéna riadne plnenie záväzkovpodl‘aZmluvy.
5. Mandant je povinný poskytnút‘Mandatárovipotrebnú súčinnost‘pri vykonávaníčinnosti,najmäposkytnút‘Mandatárovina požiadanievšetkypodklady, ktorésú podľaMandatáranevyhnutné pre plnenie záväzkovpodl‘aZmluvy. Mandant zodpovedáza správnosfaúplnosťním poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi Mandatár nie jeoprávnený nakladat‘ inak ako za účelom vvkonávaniačinnosti, najmä ich sprístupnit‘tretímosobám, a to ani po zániku/zrušeníZmluvy. Po pominutíúčelu ich držaniajeMandatárpovinný ich vrátit‘Mandantovi.
6. Mandant je povinný včas informovat‘Mandatárao všetkých skutočnostiach potrebných nazabezpečenie úspešnéhoplnenia záväzkovpodl‘aZmluvy. Mandant je povinný najmáv prípadestavebných úpravbudov, zmeny účeluvyužitiabudov /priestorov/ vykonávanieprácspojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru,personálnychzmien, napr. novoprijatízamestnanci, zmena funkčnéhozaradenia zamestnancov (vedúci oddelení/ referátov),zmena členenia protipožiarnej hliadky, bezodkladne oznámit‘Mandatárovi. Pre účelytohto ustanovenia Zmluvy sa pod terrnínom„bezodkladne“zmluvné strany rozumejúoznámeniezmien pred prij atímdo zamestnania, pred zmenou funkčnéhozaradenia, predvykonanímstavebných úprav, resp. zmenou účeluvyužitiabudov (miest plnenia) tak abyMandatár mohol včas zabezpečit‘vykonanie školeníprípadne vykonania odbornejprípravyprotipožiarnejhliadky.
7. MandatárzodpovedáMandantovi za poškodenie a / alebo stratu veci zverenej mu vsúvislosti s vykonávanímčinnosti.
8. Mandatár nezodpovedá za škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s poskytnutímnesprávnych,oneskorených alebo neúplných informáciizo strany Mandanta.
9. Veci zverené Mandatároviv súvislosti s vykonávanímčinnosti, ako i veci získanépreMandanta pri vykonávaníčinnosti sú vlastníctvomMandanta. Mandatárje povinný ichstarostlivo uchovávat‘.
10. Mandant umožníMandatárovivstup do miest plnenia.
11. Mandant oznámiMandatárovi nástup nových zamestnancov, resp. zmenu funkčnéhozaradenia. odo dňa nástupu,resp. zmeny, bezodkladne, a to z dóvodu ich zaškolenia/preškolenia.Mandant zabezpečípriestory na školenie.



12. Mandant zabezpečínerušený výkon činnosti Mandatára,bez zasahovania neoprávnenýmitretímiosobami.

ČlánokVIISankcie a zrušenieZmluvy
1. V prípade omeškania Mandatára s vykonaním ktorejkol‘vek z činností bližšiešpecifikovaných v ClánkuIV. a V. tejto Zmluvy je Mandant oprávnený požadovat‘odMandatárazaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € (slovom: jednosto EUR) zakaždý aj začatý deň omeškania,za každúomeškanúčinnost‘jednotlivo, a to na základepredchádzajúcejpísomnejvýzvy zo strany Mandanta.
2. V prípade orneškania Mandanta so zaplatením odplaty je tento povinný zaplatit‘Mandatároviúrokz omeškaniav súlades ustanoveniami Obchodnéhozákonníka.
3. V prípade,žeeštev časeplnenia bude Mandant dóvodnepochybovaf o riadnom vykonaníčinnosti Mandatároma Mandatárv lehote určenej Mandantom, nie kratšejako 7 (sedem)dní,neposkytne Mandantovi dostatočnézárukyriadneho vykonania čirmosti, je Mandantoprávnený odstúpit‘od Zmluvy.
4. Konanie Mandatára,pre ktoré bude Mandant postupovat‘podľaodseku 1. tohto článkuZmluvy je podstatným porušenímZmluvy, na ktoré sa vzťahujezmluvnápokuta vprospech Mandanta vo výške účelne vynaložených nákladov na zabezpečenievykonávaniačinnosti inou osobou, o čommusíbyťMandatárvčas oboznámený.
5. Zmluvriépokuty sú splatné 30. dňomodo dňavystavenia príslušnejfaktúry, ktoráokremnáležitostídaňovéhodokladu musíobsahovaťaj dóvoduplatnenia zmluvnej pokuty.
6. Zmluvu móžekaždázmluvnástrana vypovedat‘aj bez uvedenia dóvodu. Výpovednálehotaje tri mesiace a začínaplynút‘prvým dňomštvrt‘rokanasledujúcehopo štvrt‘roku,vktorom bola výpoved‘ doručenádruhej zmluvnej strane.
7. MandatárzodpovedáMandantovi za škoduspósobenúporušenímpovinnostípodl‘atejtoZmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bob spósobené okolnost‘amivylučujúcimizodpovednost‘.
8. Ak vznikne Mandantovi povinnost‘na náhraduškody voči tretej osobe z titulu jehoobj ektívnej zodpovednosti a táto škoda bola spósobenáv dósledku postupu alebonečinnosti Mandatára, máMandant voči Mandatároviprávo na náhraduškody, ktorúMandant poskytol tretej osobe.
9. V prípade vzniku finančných nárokov príslušných orgánov štátnej správy vočiMandantovi z dóvodunedodržaniavšeobecnezáväznýchprávnychpredpisov, príslušnýchtechnických noriem a predpisov, za porušeniektorých zodpovedáMandatár,zaväzujesaMandatárnahradit‘Mandantovi na základepredloženej faktúry a príslušnéhorozhodnutiaškodupredstavujúcusumu uplatnenéhonároku.



ČlánokVIIIOdplata a platobnépodmienky
1. Odplata Mandatáraza plnenie tejto Zmluvy je stanovenádohodou zmluvných stránakocena maximálna v súlade 50 zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení,vyhláškouč. 87/1 996 Z.z. v platnom znení,aje splatnáštvrt‘ročnepozadu v nasledovnejvýške:
Cena bez DPH: ‚Eur I štvrťročneCena vrátaneDPH: ‚Eur I štvrt‘ročne

2. Odplata podľapredchádzajúcehoodseku zahiňa všetky nákladyMandatára súvisiaces vykonávanímČinnosti a Mandatárnemánárokna úbradužiadnejinej čiastky.
3. Jednostranné dodatočnézvýšenie odplaty zo strany Mandatáranie je možnéa odplata jepevnáa Mandatárnie je oprávnený účtovat‘Mandantovi žiadneméfrnančnéčiastky, akosúdojednanév tejto Zmluve.
4. Mandatárje oprávnený vystavit‘faktúru pozadu za príslušnýštvrt‘rokv prvom rnesiacinasledujúceho štvrt‘roku. Súčast‘oukaždej štvrt‘ročnejfaktúry bude list výkonov,z ktorého bude zrejmé, ktoré činnosti boli zo strany Mandatáradodané a ktorý budepodpísaný oprávnenouosobou Mandanta v zmysle tejto Zmluvy.
5. Splatnost‘faktúryje 30 (tridsat‘)dníodo dňajejdoručeniado sídlaMandanta.
6. Faktúra musímat‘náležitostidaňovéhodokladu stanovené zákonomČ. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v zneníneskoršíchpredpisov. V prípade,že f‘aktúranebudeobsahovat‘predpísanénáležitosti,resp. budú v nej uvedené nesprávnea/alebo neúplnéúdaje, alebo nebude obsahovat‘list výkonov, je Mandant oprávnený takúto faktúruvrátit‘pred dňom jej splatnosti Mandatárovi. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová30(tridsat‘)dňoválehota splatnosti od jej doručeniaMandantovi.
7. Zaplatenímfaktúry sa rozumie odpísanie ťinanČných prostriedkov z účtu Mandanta.Ziadna zo zmluvných stránnie je oprávnenápostúpit‘prípadnépohl‘adávkyvoči druhejstrane tretej osobe, bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu druhej strany, podnásledkornneplatnosti takéhotoúkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat‘akýmkol‘vekzabezpečovacímprostriedkom druhej zmluvnej strany.

ČlánokIXVlastníckeprávo
1. Všetkydokumenty a smemice BOZP, ako aj všetkydokumenty a smernice OPP, taktiežajich aktualizácie (d‘alej v tomto článkuZmluvy ako „dielo“)vytvorené / aktualizovanéMandatárompodl‘atejto Zmluvy sa stávajúvlastníctvomMandanta dňomich prevzatia zostrany Mandanta.
2. PrávaMandatára,tak ako vyplývajú zo zákonač. 185/20 15 Z.z. autorský zákonv zneníneskoršíchpredpisov, touto Zmluvou nie súdotknutéa zostávajúzachované.



3. Mandatár udeľuje Mandantovi nevýhradnú, časovo, vecne a úzernne neobmedzenúlicenciu na použitie diela, na spracovanie diela, spoj enie diela s mým dielom, navyhotovenie rozmnoženín,a to po celú dobu trvania autorských majetkových práv.Mandatárvyslovuje svoj súhlas s poskytnutímsublicencie v rozsahu udelenej licencieMandantovi, na tretiu osobu.

ČlánokXDoručovanie, oprávnenéosoby
1. Všetkyoznámeniamedzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácieZmluvy musia byťvykonanév písomnejpodobe a druhej strane doručenébuď osobne, alebo doporučenýmlistom, či inou formou registrovaného poštovéhostyku na adresu uvedenú v záhlavíZmluvy, ak nie je ustanovenéalebo zrnluvnými stranami dohodnutéinak. PísomnúformupovažujÚ zmluvné strany za zachovanú aj v prípadeelektronickej komunikácie(email),pričom v tomto prípadeje druházmluvnástrana povinnázaslaťpotvrdzujúci emailo obdržaní.
2. V prípadepochybnostíohl‘adom času doručenia sa oznámeniepovažuje za doručenétretímdňompo jeho preukázateľnomodoslaní,v prípadeoznámeniadoručenéhoosobnedňomosobnéhodoručenia. Podanie urobenéelektronickou cestou sa považujeza doručenédňomjeho prijatia (potvrdenia doručenia) na adresu druhej zmluvnej strany.
3. Oprávnenými osobami pre vecnéa obchodnérokovania ohľadneZmluvy sú:• za Mandanta: Martin Ješko,tel. č. 02/49253327, email: martin.jesko(banm.sk• za Mandatára ‚ tel. č ‚ email:

ČlánokXIZáverečnéustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost‘dňom jej obojstranného podpísaniazmluvnými stranami aúčinnost‘dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Mandantawww.banm.sk podľa 47a ods. 1 Občianskeho zákonníkav nadväznostina 5a ods. 1 a 4zákonač. 21 1/2000 Z.z. o slobodnom prístupek informáciáma o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákono slobode informácií).
2. Zmluvu možno menit‘ alebo dopÍňat‘jedine formou písomných číslovaných dodatkovpodpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Právaa povinnosti neupravenétouto Zmluvou sa budú nadit‘príslušnýmiustanoveniamiObchodného zákonníkaa s nímsúvisiacimi predpismi slovenského právnehoporiadku.Všetkyspory, ktorévzniknúv súvislosti so Zmluvou bude riešiťpríslušnýsúd Slovenskejrepubliky.
4. Zmluva je vyhotovenáv piatich (5) rovnopisoch, pričom Mandatárobdržíjeden (1)rovnopis Zmluvy a Mandant obdržíštyri(4) rovnopisy Zmluvy.
5. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnost‘ ostatnýchustanovení.Ak sa niektoré z ustanoveníZmluvy stane neplatným z dóvodu rozporu správnymipredpismi, zaväzujúsa obe Zmluvnéstrany takéhoustanovenie nahnadiťmým,



ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu póvodnéhoustanovenia.
6. Zmluvnéstrany vyhlasujú,žeich prejavy vólesú dostatočne zrozumitel‘né,určitéa vážnea ich zmluvnávoľnost‘nebola žiadnymspósobomobmedzená.Zmluvnéstrany vyhlasujú,žetúto Zmluvu neuzatváraliv tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok,Zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvyzodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju prostredníctvorn svojich oprávnenýchzástupcovpodpísali.

V Bratislave, dňa V ‚ dňa

Mandant Mandatár


