Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej
zdravotnej služby a v oblasti ochrany pred požiarmi
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov /ďalej v texte tiež ako „zmluva“/ medzi:
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ
v zastúpení
Adresa
IČO

:
:
:
:

Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Ürögi, starosta
Veľké Dvorníky č. 190
00 305 375

Zhotoviteľ
:
Bc. Vendel S Z A B Ó,
Adresa
:
Mateja Corvina 3265/54, 932 01 Veľký Meder
IČO
:
32 326 645
IČ DPH
:
SK1026893549
Zapísaný
:
OÚ Dunajská Streda ŽR.č. 201-3599
(ďalej v texte tiež ako „poskytovateľ“)
Čl. II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ bude v rámci predmetu tejto zmluvy zodpovedný za tieto činnosti:
1. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)
1.1. Vykonávať čtvrťročne raz preventívne kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP.
1.2. Vykonávať konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP.
1.3. Viesť kompletnú dokumentácia súvisiacu s BOZP.
1.4. Komplexne spracovať agendu pracovných úrazov.
1.5. Vykonávať, resp. zabezpečovať školenia BOZP.
1.6. Spolupracovať s objednávateľom pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
1.7. Spolupracovať s vedením objednávateľa pri vykonávaní kontroly pracovníkmi štátneho kontrolného
orgánu a plní opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov.
Oblasť zdravotnej prevencie pre zamestnancov – PZS (Ev. č. ÚVZSR OPPL/8873/2014)
1.8. vykonávania niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
zaradené do kategórií 1 alebo 2, - dohľad nad pracovnými podmienkami
1.9. Predmetom zmluvy nie je vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov.
2. Oblasť ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“):
2.1. Vykonávať pravidelné štvrťročné kontroly na dodržiavanie OPP.
2.2. Viesť kompletnú dokumentáciu OPP.
2.3. Vykonávať, resp. zabezpečovať školenia OPP.
2.4. Vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky.
2.5. Zabezpečovanie protipožiarnej hliadky v zhromaždovacích priestoroch.
2.6. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť členov protipožiarnej hliadky.
2.7. Odborná príprava protipožiarnych hliadok v prípade vykonávania činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
2.8. Zabezpečenie vystavenia povolenia so stanovením podmienok a opatreniami na vykonanie činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2.9. Spolupracovať s vedením objednávateľa pri vykonávaní kontroly pracovníkmi štátneho kontrolného
orgánu a plní opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov.
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Čl. III.
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že činnosti uvedené v článku II., bod 1. a 2. tejto zmluvy budú v súlade s
platnými právnymi predpismi na území SR, internými predpismi a slovenskými technickými normami.
2. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o stave BOZP, PZS a OPP.
3. Poskytovatel’ týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky potrebné na poskytovanie služieb a poradenstva v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení. Doklady
preukazujúce splnenie týchto podmienok (osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika) tvoria prílohu a
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ’ týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky potrebné na poskytovanie služieb a poradenstva v
oblasti ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení. Doklady preukazujúce splnenie
týchto podmienok (osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika PO) tvoria prílohu a
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
5. Zabezpečiť vykonávanie predmetu zmluvy s náležitou odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou a je povinný
oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na
zmenu pokynov objednávateľa.
6. Uchovať pre potreby objednávateľa všetky doklady a materiály, ktoré získal pri plnení predmetu zmluvy a je
povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť týkajúcu sa prevádzky objednávateľa. Mlčanlivosť sa týka aj obdobia po
prípadnom zániku zmluvy. Porušenie mlčanlivosti je dôvodom pre zánik zmluvy a vyvodenie trestnoprávnej
zodpovednosti.
Čl. IV.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, že uzavretím tejto zmluvy nie sú
dotknuté jeho povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 124/2006 Z. z. o dodržiavaní bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v platnom znení a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a ani jeho
zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.
2. Objednávateľ je povinný:
2.1. Bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o vzniknutých závažných zmenách súvisiacich s BOZP a
OPP (najmä, nie však výlučne o nástupe a počte nových zamestnancov, rozšírení resp. akejkoľvek zmene
priestorov v ktorých je vykonávaná činnosť objednávateľa).
2.2. Bezodkladne informovať poskytovateľa o vzniku pracovného úrazu.
2.3. Bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o výkone štátneho dozoru.
2.4. Uchovávať všetku dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom, prípadne na odporúčanie poskytovateľa a na
požiadanie štátneho dozoru ju v potrebnom rozsahu predložiť.
2.5. Určiť kontaktnú osobu /zamestnanca objednávateľa/ pre oblasť BOZP a OPP.
2.6. Umožniť vstup oprávneným pracovníkom poskytovateľa do objektov firmy.
Čl. V.
Cena a úhrada za poskytované službu
Zmluvné strany sa dohodli, že mesačné plnenie zhotoviteľovi za vykonané služby bude prináležať v mesačnej
paušálnej sadzbe vo výške: 100 € + DPH /slovom: sto €+DPH/
V odmene nie sú zahrnuté náklady za vypracovanie dokumentácie v cene 300€ + DPH, a vyšetrovanie
pracovného úrazu podľa čl. II. bod 1.6 tejto zmluvy.
Cena za vyšetrovanie pracovného úrazu je stanovená dohodou 20,- EUR/hod.
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Faktúru mesačného plnenia zhotoviteľ zašle objednávateľovi najneskôr do 5 (päť) dní po skončení
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroku, za ktorý sa vyhotovuje faktúra. Objednávateľ uhradí faktúru do doby
splatnosti, čo predstavuje 14 (štrnásť) dní.
Čl. VI.
Doba trvania zmluvy
Zhotoviteľ a objednávateľ sa touto zmluvou dohodli, že predmetný zmluvný vzťah o vykonávaní
predmetu plnenia bude trvať v čase od: 01. 01. 2015 na dobu neurčitú.
Čl. VII.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s 2-mesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po preukázateľnom doručení
výpovede druhej strane.
2. V prípade závažného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov ktoroukoľvek zo zmluvných strán, je zmluvná strana dotknutá takýmto porušením
oprávnená jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je účinné dňom jeho
riadneho doručenia druhej zmluvnej strane.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom vyplývajúce zo zmluvy sa riadia predovšetkým
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení a ostatnými relevantnými právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie
je v Zmluve ustanovené inak. Zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi
zmluvnými stranami.
3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel,
sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
4. Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej
strane, sa bude považovať za doručený:
4.1. v momente doručenia, ak bol dokument doručený osobne,
4.2. tretí pracovný deň (tri pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou,
5. Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá
obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo že
faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť
potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.
6. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť
ich prednostne cestou vzájomnej dohody.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane
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všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej
podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a
informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú
za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri, pričom
objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť jej zverejnenie.
8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden poskytovateľ.
9. Prílohami tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
9.1. Príloha č. 1 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany
9.2. Príloha č. 2 – Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a uzatvárajú ju
slobodne, vážne, bez nátlaku a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.

Vo Veľkých Dvorníkoch dňa: 29. 12. 2014

Za objednávateľa: ..............................................

Zhotoviteľ : ............................................…..
Bc. S Z A B Ó Vendel
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