/
Mandátna zmluva
uzavretá podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné

strany

Mandant
Obchodné meno:

Obec Petrovce

Sídlo:

Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou,

IČO:

00332674

DIČ:

2020630315

IČ DPH:

nie je platca DPH

Zastúpený:

Ing. Miroslav BOBRlK, starosta

Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len mandant)
a
Mandatár
Obchodné meno:

Mgr. Peter PIPA

Sídlo:

SNP 2343/82, 075 01 Trebišov

IČO:

47653035

DIČ:

1073356185

IČ DPH:

nie je platca DPH

Zapísaný:

Okresný úrad Trebišov
číslo živnostenského registra: 870-15996

Zastúpený:

Mgr. Peter PIPA

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2923907769/1100
(ďalej len mandatár)
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ČI.I
Predmet zmluvy
Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre mandanta za dohodnutú odplatu plnenie
úloh zabezpečenia výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie v zmysle zákona č. 35512007
Z. z. o ochrane a podpore zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Úlohy zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby sú najmä:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

a) odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom
zdravotného
dohľadu,
ktorý tvorí dohľad nad pracovnými
podmienkami
a posudzovaním
zdravotnej
spôsobilosti
na prácu zabezpečením
lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
b) predmet činnosti PZS zahrnutý v paušálnej cene:
hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hl'adiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],
zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné
kombinované účinky na zdravie,
hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia
na zníženie alebo odstránenie rizika,
vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hl'adiska
ochrany zdravia,
poskytuje
primerané
poradenstvo
zamestnávateľovi
a
zamestnancom
pn:
- plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hl'adiska ochrany zdravia,
- ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia
alebo
technológií,
ktoré
sa
používajú
alebo
plánujú
používať,
- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce
a ergonómii,
zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo
zdravotného hl'adiska,
spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a
kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.
c) mandatár za súčinnosti mandanta zabezpečí, ak je to potrebné, objektívne meranie
faktorov pracovného prostredia v potrebnom rozsahu treťou osobou na náklady a to
na náklady mandanta, ktoré nie sú zahrnuté v odplate dohodnutej touto zmluvou.

Čl. II
Práva a povinnosti mandatára
1. Mandatár je oprávnený zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Čl. l príslušným počtom
odborne spôsobilých osôb v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore
zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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2. Vykonávať určené úlohy uvedené v Čl. l v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Postupovať pri vykonávaní premetu zmluvy v súlade s informáciami poskytnutými
mandantom a v súlade s jeho záujmami.
4. Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou
uchováva v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kedy by
bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom plnenia tejto zmluvy.
5. Mandatár týmto preberá zodpovednosť za riadne a včasné· vykonanie činnosti
uvedených v Čl. l v súlade s platnými právnymi predpismi na všetkých prevádzkach a
pracoviskách mandanta.
6. Mandatár súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na základe
zákona č. 546/2010.

Čl.ill
Práva a povinnosti mandanta
1. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky požadované doklady
a
informácie, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje
spolupracovať s mandatárom a umožniť mu vstup na všetky pracoviská a do všetkých
objektov mandanta. Mandant sa zaväzuje oznámiť mandatárovi všetky personálne,
technické a technologické zmeny, ktoré súvisia s premetom plnenia tejto zmluvy.
2. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy.
Mandant sa ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutne
a účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky mandatára.
Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť len v prípade, ak rozsah a účel
vopred odsúhlasil.
3. Mandatár je od účinnosti zmluvy oprávnený spracovávať osobné údaje zamestnancov
mandanta v informačnom systéme mandatára v súlade s ustanovením § 8 zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Čl. IV
Odmena mandatára
V súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za
služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje:
•

vypracovanie základnej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby vo výške 150,EUR vrátane DPH jednorázovo (slovom: stopäťdesiat EUR vrátane DPH),

•

zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby paušálne vo výške 100,- EUR vrátane
DPH ročne (slovom: jednosto EUR vrátane DPH) za všetkých zamestnancov
Obecného úradu, fakturácia paušálnej odmeny bude raz ročne a to spravidla
v mesiaci október za obdobie príslušného kalendárneho roka. V prípade ak dôjde
k ukončeniu zmluvného vzťahu v priebehu kalendárneho roka fakturácia pomemej
časti paušálnej odmeny bude realizovaná v mesiaci ukončenia zmluvného vzťahu
v súlade s čl.VII bod 2 tejto zmluvy.
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Mandant je povinný uhradiť odmenu za poskytnutie činnosti podľa predmetu zmluvy, a to na
základe faktúry vystavenej mandatárom v lehote splatnosti, a to do 7 dní po jej obdŕžaní
bankovým prevodom na účet mandatára, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. V
Zachovanie mlčanlivosti
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení
budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej obchodnej,
výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania a uzatvorení
tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy.
Čl. VI
Ochrana osobných údajov
1. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zákon č.
355/2007 Z. z. o ochrane a podpore zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Mandatár spracúva osobné údaje dotknutých osôb Mandanta na základe osobitných
predpisov ana základe tejto zmluvy bez súhlasu dotknutých osôb.
3. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom zabezpečenia výkonu
niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov v súlade s touto
zmluvou.
4. Mandatár spracúva osobné údaje v informačnom systéme Mandanta "Mzdy
a personalistika".
5. Zoznam spracúvaných osobných údajov je v rozsahu spracúvanej dokumentácie podľa
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore zdravia a o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov: osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa bydliska, osobné číslo zamestnanca, profesia a pracovné
zaradenie zamestnanca.
6. Dotknutými osobami sú najmä zamestnanci mandanta.
7. Osobné údaje dotknutej osoby stt- nie sú* poskytované alebo sprístupňované tretím
osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný
všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutých osôb fffi- nie* sú
zverejňované.
8. Osobné údaje str- nie* sú predmetom cezhraničného prenosu do tretej krajiny mimo
územia Slovenskej republiky.
9. Osobné údaje Mandanta spracúvané prostredníctvom
Mandatára sft-- nie sú*
spracúvané treťou stranou, subdodávateľom.
10. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Mandanta vyžadovať v
zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov okrem iného potvrdenie,
či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, opravu alebo likvidáciu jej
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až
šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme
presné informácie o zdroji, z ktorého Mandant získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak
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sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona a blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania
súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Mandant spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby.
11. Zoznam povolených operácií s osobnými údajmi zamestnancov Mandanta: Mandatár
môže osobné získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať,
prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, meniť, uchovávať,
blokovať, archivovať a likvidovať. Ak to ukladá osobitný zákon, Mandatár je
oprávnený poskytovať alebo sprístupňovať osobné údaje Mandanta v rozsahu ako to
určuje osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

ČI.Vll
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Zmluvu je možné vypovedať a to i bez udania dôvodu s účinnosťou ku koncu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, ak
z výpovede nevyplýva neskorší čas.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, prípadne ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi pre túto oblasť.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uskutočniť len po vzájomnom súhlase
zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
5. Mandátna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre
mandatára a jeden rovnopis pre mandanta.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, a že ju
neuzatvorili v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a tieto skutočnosti potvrdzujú svojimi podpismi.

V Petrovciach, dňa

J

Mandatár

* nehodiace

sa prečiarknite
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