ZMLUVA č. 14/2016
O Z A B E Z PE Č E N Í ÚLOH V O BLA STI OPP, BOZP,
PZS (dohľadu nad pracovnými podmienkami)
uzatvorená podľa ust. § 269, ods.2, Zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

ČI. I.
Zmluvné strany
1.

Poskytovatel’
Obchodné meno
IČO
DIČ
Sídlo
Bankové spojenie

2.

(ďalej ako „poskytovateľ“)
Daniela Siváková
41251466
1072725049
Školská 294/17, 935 32, Kalná nad Hronom
Primá Banka Slovensko, a.s.
718 705 1001/5600

Objednávateľ

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno
IČO
DIČ:
Sídlo
Bankové spojenie

: Obec Dolná Seč
: 00306894
:2021218628
: Obecný úrad Dolná Seč č.22.

ČI. II.

Predmet zmluvy
Poskytovateľ ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje vykonávať na základe podmienok tejto
zmluvy vykonávanie úloh:
a)
Technika požiarnej ochrany v oblasti ochrany pred požiarmi, (ďalej len „TPO“) v súlade so
zákonom 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
b)
Autorizovaného bezpečnostného technika, (ďalej len „ABT“), v súlade so zákonom
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c)
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej
služby(dohľad nad pracovnými podmienkami) v zmysle § 30a ods. 4 písm. d) Zákona NR SR č.
355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do
kategórie 1 a 2 na základe evidencie ÚVZ SR č. PPL/6472/2014.
Poskytovateľ bude uvedené služby vykonávať v uvedených priestoroch objednávateľa:
1. Názov objektu (prevádzky)
Adresa objektu (prevádzky)

: Obecný úrad Dolná Seč
: Dolná Seč č. 22

ČI. III.
Špecifikácia poskytovaných služieb
a)

V oblasti ochrany pred požiarmi

Na základe vstupného auditu na pracoviskách objednávateľa :
- spracovanie základnej dokumentácie OPP,
- spracovanie návrhov na vydávanie vnútorných predpisov OPP,
- školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti OPP,
- odborná príprava protipožiarnych hliadok,
Kontrolná činnosť, do ktorej patrí :
- vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok na pracovisku
spoločnosti,
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní
stavby a vypracovanie dokumentácie o požiamo-bezpečnostnej charakteristike užívanej
stavby
- na základe vyzvania klienta prítomnosť pri kontrole štátneho požiarneho dozoru.
b)

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na základe vstupného auditu na pracoviskách objednávateľa :
- spracovanie návrhu systému riadenia BOZP a k tomu stanovenú dokumentáciu BOZP
v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a to základnej dokumentácie BOZP,
- spracovanie návrhov pre vydávanie interných predpisov BOZP a ďalších predpisov
nutných k zabezpečeniu bezpečnej práce na pracoviskách spoločnosti,
- výchova a vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov - (školenia).
Kontrolná činnosť do ktorej patrí:
- vykonávanie preventívnych kontrol v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
klienta,
- návrh opatrení pre vedenie prehľadu termínov následných odborných prehliadok a skúšok
TZ a VTZ,
-na základe vyzvania klienta prítomnosť pri kontrole z IP.
c)
V oblasti PZS - Náplň niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad
pracovnými podmienkami
ABT vykonáva dohľad najmä tým, že:
- hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov
- posudzuje rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení, alebo môžu
byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok,
- 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 hľadiska ochrany
zdravia,
- poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri:
1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a
pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo
technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
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- vykonáva hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska
zdravotných rizík.
ABT sa zúčastňuje na:
- vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
- organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.
Predmetom zmluvy nie sú merania faktorov pracovného prostredia, ktoré zabezpečí na
základe návrhu dodávateľa po schválení objednávateľom tretia osoba, firma vlastniaca
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania
zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného
vplyvu na zdravie zamestnancov.
Ďalej do poskytovania služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy patrí:
- aktualizácia dokumentácie a to pri pravidelných kontrolách, prípadne školeniach,
- stála poradenská činnosť v oblasti OPP, BOZP, dohľadu nad pracovnými podmienkami.
ČI. IV.
Záväzné podmienky
Poskytovatel’ sa zaväzuje:
a) vykonávať jednotlivé činností uvedené v ČI. III. tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi
predpismi,
b) kontrolná činnosť, školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov bude vopred ohlásená
a dohodnutá so zamestnávateľom,
c) poskytovať odbornú pomoc a poradenské služby v OPP, BOZP, dohľadu nad pracovnými
podmienkami a pri riešení prípadných pracovných a iných úrazov,
d) formou zápisu z vykonaných kontrol oboznamovať objednávateľa so skutočným stavom
a požiadavkami, ktoré sú pre činnosť organizácie potrebné.
Poskytovatel’ nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi svojimi službami
v prípade, že nebol včas a pravdivo informovaný o nových skutočnostiach a zmenách
u objednávateľa ( personálnych, vykonávaných pracovných činností, používaných technológii,
strojných zariadení a pracovného prostredia), týkajúcich sa OPP, BOZP, PZS, alebo ak jej
objednávateľ neposkytol súčinnosť potrebnú na výkon činností.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť poskytovatelovi všetky požadované podklady a informácie potrebné na výkon
predmetu zmluvy a informácie, ktoré by vzhľadom na charakter poskytovaných služieb mohli
mať význam pre jeho činnosť,
b) umožniť poskytovatelovi vstup do všetkých priestorov uvedených v ČI. II. tejto zmluvy,
c) pri vykonávaní preventívnej kontrolnej činnosti zabezpečiť zodpovednú osobu, ktorá bude
mať oprávnenie riešiť odstraňovanie prípadných nedostatkov so zamestnancami spoločnosti
na jednotlivých pracoviskách,
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d) spolupracovať s poskytovateľom pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť poskytovatelovi
všetku potrebnú súčinnosť,
e) za nedostatky zistené pri výkone kontroly štátneho požiarneho dozoru a inšpektorátu práce
a RU VZ na ktoré bol objednávateľ poskytovateľom vopred upozornený a ktoré boli z jeho
strany riadne zapísané v požiarnej knihe, alebo v záznamoch o kontrole, so stanovením lehôt
na ich odstránenie a teda pretrvávali z dôvodu omeškania ich odstránenia objednávateľom,
nenesie poskytovatel’ právnu zodpovednosť,
f) zmluva nezbavuje objednávateľa zodpovednosti v oblasti OPP, BOZP a PZS podľa platnej
legislatívy,
g) zaplatiť poskytovatelovi dohodnutú sumu za vykonané služby v súlade s ČI. V. tejto zmluvy.
ČI. V.
Cena za výkon činností a platobné podmienky
Cena za výkon činností uvedených v ČI. III. tejto zmluvy sa stanovuje po dohode obidvoch
zmluvných strán nasledovne :
1. )Patba za výkon činností technika OPP a autorizovaného bezpečnostného technika je vo výške 50
Eur (slovom päťdesiat eur) lx za šesť mesiacov. Výplata bude realizovaná na základe faktúr
poskytovateľa. Splatnosť faktúry je do 10. kalendárneho dňa od doručenia faktúry na účet
poskytovateľa.
2. )V prípade výjazdu na zabezpečenie poskytovaných služieb podľa ČI. II. a ČI. III. tejto zmluvy
mimo pracovísk dojednaných podľa ČI. II, tejto zmluvy bude vyúčtovaná cesta a to vo výške
0,30 Centov na každý km; z miesta sídla poskytovateľa do miesta výjazdu a späť.
Výplata týchto cestovných, prípadne iných nákladov súvisiacich s cestou bude realizovaná na
základe faktúr poskytovateľa. Splatnosť tejto faktúry je do 10. kalendárneho dňa od doručenia
faktúry, na účet poskytovateľa
3.)V prípade zabezpečenia dodávok materiálu na splnenie úloh v oblasti BOZP, OPP a dohľadu
nad pracovnými podmienkami, zo strany poskytovateľa na základe dohody s objednávateľom,
tento materiál bude vyfakturovaný objednávateľovi samostatne po dodaní materiálu. Splatnosť
takejto faktúry je do 10. kalendárneho dňa od doručenia faktúry na účet poskytovateľa.
4.)Prípadná zmena cenových podmienok v závislosti od objektívnych vplyvov (zmena právnych
predpisov, regulačné opatrenia štátu a pod.), ku ktorým dôjde po dátume uzatvorenia tejto
zmluvy bude po vzájomnej dohode zmluvných strán premietnutá do ceny, formou dodatku k tejto
zmluve, podpísaného oboma stranami.
ČL.VI.
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 o uzatvorení tejto
zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy.
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/

ČL. VII.
DOBA PLATNOSTI

/

1. ) Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s platnosťou od 04.05.2016

2. ) Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je jeden mesiac.
3. ) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy okamžite na základe závažných neplnení povinnosti
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
4. ) Poskytovatel’ môže odstúpiť od zmluvy okamžite, ak objednávateľ neplní povinnosti na ktoré
bol upozornený a tiež pri opakovanom neplnení finančných záväzkov objednávateľa.

ČL. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. ) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak
sú vyhotovené písomne vo forme dodatku a sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov môže
predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
2. ) Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

V Dolnej Seči dňa: 04.05.2016

Daniela Siváková
A u torizovan ý B T a Technik PO
Školská 294/17, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 41251466, DIČ: '.072725049
ObÚ v C ic ia c h , č.ž.r.: 420-i 6799

Za poskytovateľa:
Bc. Daniela Siýáková
Technik PO a BOZP

Za objednávateľa:
Eugen Čomák
starosta obce
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