Zmluva o poskytovaní :
služieb technika požiarnej ochrany
služieb bezpečnostného technika
Zmluva č. 20/2020
1.

Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:
obchodné meno:

Obec Dechtice

sídlo:

Dechtice 488, 919 53 Dechtice

IČO:

00312363

DIČ:

2021133708

IČ DPH:
zastúpený:

PhDr. Karol Zachar

e-mail:

starosta@dechtice.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2.

Dodávateľ:
obchodné meno:

Peter Madeja – M Fire

miesto podnikania:

č. 570, Dechtice 919 53

IČO:

48008435

DIČ:

1086857145

IČ DPH:

SK1086857145

zastúpený:

Peter Madeja

e-mail:

peter.madeja8@gmail.com

č. účtu:

4021302524/7500

Tel. číslo:

0910432480
(ďalej len „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

1.3.

Zmluvné strany týmto v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, služieb bezpečnostného
(autorizovaného) technika, (ďalej len „Zmluva“) s obsahom ďalej uvedeným.
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2.

Účel Zmluvy

2.1.

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie podmienok pre plnenie povinností Objednávateľa ako
zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú:
-

zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení(ďalej len „Zákon 124/2006“),

-

zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len „Zákon
314/2001“),

2.2.

Činnosti vykonávané Dodávateľom na základe tejto Zmluvy majú za úlohu napomáhať k plneniu
povinností Objednávateľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Povinnosti a zodpovednosti Objednávateľa
za plnenie týchto povinností podľa jednotlivých zákonov ( Zákon 124/2006, Zákon 314/2001,) tým
nie sú dotknuté.

3.

Predmet Zmluvy

3.1.

Pre zabezpečenie základných podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie alebo
zníženie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce (ďalej len
„BOZP“) bude Dodávateľ pre Objednávateľa na základe tejto Zmluvy vykonávať nasledujúce
činnosti:
3.1.1.

výkon poradenskej služby v oblasti BOZP;

3.1.2.

vykonávanie kontrol pracoviska, pracovných prostriedkov, pracovných postupov, výrobných
postupov, organizácie práce a vypracovanie správ o kontrolách z hľadiska BOZP;

3.1.3.

vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade s platnými predpismi na
zabezpečenie BOZP a skutočným stavom;

3.1.4.

navrhovanie nápravných opatrení na zaistenie BOZP;

3.1.5.

v spolupráci s Objednávateľom (ním poverenou osobou podľa bodu 6.3.4. tejto Zmluvy)
zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia BOZP, posudzovať riziko a vypracovať písomný
dokument „Posúdenie nebezpečenstiev a hodnotenie rizík“, a to v súvislosti s činnosťami
vykonávaným Objednávateľom, jeho zamestnancami, prípadne inými osobami so súhlasom
Objednávateľa. Podkladom pre vypracovanie dokumentu „Posúdenie nebezpečenstiev
a hodnotenie rizík“ budú predovšetkým informácie získané od Objednávateľa, zamestnancov
Objednávateľa a iných osôb vykonávajúcich činnosť Objednávateľa s jeho súhlasom.
V prípade rozšírenia činností Objednávateľa o nové činnosti nezahrnuté v dokumente
„Posúdenie nebezpečenstiev a hodnotenie rizík“ je Objednávateľ povinný o tejto skutočnosti
informovať Dodávateľa za účelom dopracovania tohto dokumentu;

3.1.6.

nariaďovanie odstránenia nebezpečenstva a ohrozenia BOZP, ktoré budú Dodávateľom
zistené pri výkone činností podľa tejto Zmluvy alebo oznámené zo strany Objednávateľa. Za
včasné informovanie Dodávateľa o možných nebezpečenstvách a ohrozeniach BOZP, ako aj
za ich odstránenie na základe nariadení Dodávateľa zodpovedá Objednávateľ;

3.1.7.

vykonávanie

vstupného

a opakovaného

školenia

všetkých

zamestnancov

a vedúcich

zamestnancov Objednávateľa o predpisoch o BOZP a vykonávanie overovania ich vedomostí
o predpisoch o BOZP v rozsahu Zákona (v dobe uzatvorenia tejto Zmluvy je rozsah tejto
činnosti upravený v prílohe č. 2, skupina 01, podskupina 01.1 „Výchova a vzdelávanie
zamestnancov a vedúcich zamestnancov“ Zákona);
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3.1.8.

vedenie

evidencie

vzniku

pracovných

úrazov,

chorôb

z povolania

zamestnancov

vzniku

pracovných

úrazov,

chorôb

z povolania

zamestnancov

Objednávateľa;
3.1.9.

vyšetrovanie

príčin

Objednávateľa;
3.1.10. navrhovanie nápravných opatrení v oblasti BOZP;
3.1.11. účasť na kontrolách inšpektorátu práce v oblasti BOZP;
3.1.12. spolupráca pri navrhovaní projektov na zabezpečenie BOZP;
3.1.13. určovanie koncepcie BOZP;
3.1.14. predkladanie pravidelných informácií o stave BOZP a jeho vývoji;
3.1.15. organizovanie a kontrola plnenia povinností Objednávateľa vyplývajúce z predpisov o BOZP.
Povinnosti Objednávateľa podľa Zákona tým nie sú dotknuté;
3.1.16. riadenie činnosti zástupcov zamestnancov ustanovených u Objednávateľa a ostatných
pracovníkov poverených plnením úloh na úseku BOZP;
3.1.17. zabezpečenie

posudzovania

požiadaviek

BOZP

v objektoch

Objednávateľa

a v technologických zariadeniach Objednávateľa;
3.1.18. vypracovanie správ, rozborov a informácií o stave BOZP na základe písomnej žiadosti
Objednávateľa;
3.1.19. vypracovanie správ, rozborov o príčinách vzniku pracovných úrazov a havárií technických
zariadení u Objednávateľa a navrhovanie príslušných preventívnych opatrení;
3.1.20. podieľanie sa na zlepšovaní pracovných podmienok u Objednávateľa a ich prispôsobovanie
potrebám zamestnancov Objednávateľa so zohľadnením okolností a ich predvídateľných
zmien a dosiahnutých technických poznatkov.
3.2.

Pre zabezpečenie základných podmienok ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) bude Dodávateľ
pre Objednávateľa na základe tejto Zmluvy vykonávať nasledujúce činnosti:
3.2.1.

výkon poradenskej služby v oblasti OPP;

3.2.2.

vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a vypracovanie správ o kontrolách
z hľadiska OPP (zápisy do požiarnej knihy);

3.2.3.

vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP v súlade s platnými predpismi na
zabezpečenie OPP a skutočným stavom;

3.2.4.

navrhovanie nápravných opatrení na zaistenie OPP;

3.2.5.

určovanie miest so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru

3.2.6.

organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

3.2.7.

určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb v rozsahu
osvedčenia technika požiarnej ochrany

3.2.8.

nariaďovanie odstránenia nebezpečenstva a ohrozenia z hľadiska OPP, ktoré budú
Dodávateľom zistené pri výkone činností podľa tejto Zmluvy alebo oznámené zo strany
Objednávateľa.

Za

včasné

informovanie

Dodávateľa

o možných

nebezpečenstvách

a ohrozeniach v oblasti OPP, ako aj za ich odstránenie na základe nariadení Dodávateľa
zodpovedá Objednávateľ;
3.2.9.

vykonávanie

vstupného

a opakovaného

školenia

všetkých

zamestnancov

a vedúcich

zamestnancov Objednávateľa o predpisoch o OPP, vykonávanie školenia zamestnancov
zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vykonávanie overovania
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ich vedomostí o predpisoch o OPP v rozsahu Zákona, vykonávanie odbornej prípravy
protipožiarnej hliadky pracoviska, protipožiarnej asistenčnej hliadky.
3.2.10. vyšetrovanie príčin vzniku požiarov u Objednávateľa;
3.2.11. navrhovanie nápravných opatrení v oblasti OPP;
3.2.12. účasť na kontrolách štátneho požiarneho dozoru v oblasti OPP;
3.2.13. účasť na kolaudačných konaniach v rámci OPP
3.2.14. spolupráca pri navrhovaní projektov na zabezpečenie OPP;
3.2.15. určovanie koncepcie OPP;
3.2.16. predkladanie pravidelných informácií o stave OPP a jeho vývoji;
3.2.17. organizovanie a kontrola plnenia povinností Objednávateľa vyplývajúce z predpisov o OPP.
Povinnosti Objednávateľa podľa Zákona tým nie sú dotknuté;
3.2.18. riadenie činnosti vedúcich zamestnancov na úseku OPP ustanovených u Objednávateľa
a ostatných pracovníkov poverených plnením úloh na úseku OPP;
3.2.19. zabezpečenie posudzovania požiadaviek OPP v objektoch Objednávateľa a v technologických
zariadeniach Objednávateľa;
3.2.20. vypracovanie správ, rozborov a informácií o stave OPP na základe písomnej žiadosti
Objednávateľa;
3.2.21. vypracovanie správ, rozborov o príčinách vzniku požiarov u Objednávateľa a navrhovanie
príslušných preventívnych opatrení;

3.3.

Zmluvné strany berú na vedomie, že vypracovanie dokumentácie BOZP, OPP, je v čase uzatvorenia
Zmluvy potrebné. Dokumentácia BOZP bude spracovaná komplexne po audite. Cena za spracovanie
dokumentácie BOZP je 50 Eur bez DPH – jednorázovo (platba sa neopakuje pri aktualizáciách).
Dokumentácia OPP bude spracovaná komplexne po audite. Cena za spracovanie dokumentácie OPP
je 50 Eur bez DPH – jednorázovo (platba sa neopakuje pri aktualizáciách). Aktualizácia
dokumentácie BOZP, OPP, bude v prípade zmeny právnych predpisov vykonaná Dodávateľom
automaticky. Na základe podpisu tejto zmluvy bude v priebehu 2 mesiacov (od podpisu zmluvy)
vykonaný audit dokumentácie BOZP, OPP, a zriadená náprava ak by sa našli odlišnosti v prípade
súčasne platnej legislatívy. Audit je súčasťou náplne činnosti tejto zmluvy.

4.

Čas plnenia a zánik Zmluvy

4.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2.

Táto Zmluva zaniká:
4.2.1.

dohodou Zmluvných strán; alebo

4.2.2.

na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu,
uplynutím výpovednej lehoty 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť v deň nasledujúci po
doručení výpovede druhej zo Zmluvných strán; alebo

4.2.3.

písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán z dôvodov uvedených
v bodoch 4.3. a 4.4. tejto Zmluvy.

4.3.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností
podľa bodov 3.1., 3.2., 6.1., 6.2, tejto Zmluvy.
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4.4.

Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností
podľa bodu 6.3., 6.4., 6.5, 6.6, tejto Zmluvy a z dôvodu uvedeného v bode 5.7. tejto Zmluvy.

4.5.

V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov podľa bodov 4.3., 4.4. a 5.7.1. Zmluvy zaniká táto
Zmluva v deň nasledujúci po dni, kedy bude písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej zo
Zmluvných strán.

4.6.

Zánikom Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán si riadne
vysporiadať všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli počas trvania Zmluvy alebo ktoré vznikli
v dôsledku zániku Zmluvy.

4.7.

Odo dňa ukončenia Zmluvy Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za výkon činností podľa tejto
Zmluvy a zabezpečenie BOZP, OPP.

5.

Odmena a platobné podmienky

5.1.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za služby poskytované na základe tejto Zmluvy vo výške
500 Eur bez DPH za jeden kalendárny rok (ďalej len „Odmena“).

5.2.

Objednávateľ sa zaväzuje hradiť Dodávateľovi Odmenu raz ročne bezhotovostne na účet uvedený
v bode 1.2. Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru
vždy po skončení príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa Odmena platí, so splatnosťou do 14 dní
od jej doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady Odmeny Objednávateľom sa považuje deň jej
pripísania na účet Dodávateľa.

5.3.

K Odmene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle právnych predpisov platných v čase
poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy.

5.4.

Faktúra doručená Objednávateľovi musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa tieto náležitosti, Objednávateľ má právo
nekompletnú faktúru vrátiť na opravenie s uvedením, aká zákonná náležitosť vo faktúre chýba.
V prípade oprávneného vrátenia faktúry, doručením takejto faktúry naspäť Dodávateľovi sa stáva
faktúra neplatnou a Dodávateľ vystaví a doručí Objednávateľovi opravenú faktúru s novou lehotou
splatnosti, v opačnom prípade Dodávateľ Objednávateľovi bezodkladne písomne oznámi, že faktúru
považuje za platnú.

5.5.

V dohodnutej Odmene nie sú zahrnuté iné náklady spojené so zabezpečením BOZP, a to
predovšetkým náklady:

5.6.

5.5.1.

spojené s výkonom činnosti lektorov vykonávajúcich školenia špeciálnych profesií;

5.5.2.

na zabezpečenie údržby, opráv a kontrol zariadení Objednávateľa;

5.5.3.

na bezpečnostné značenie pracovísk Objednávateľa;

5.5.4.

iné ako bežné náklady spojené s výkonom činností podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy.

V dohodnutej Odmene nie sú zahrnuté iné náklady spojené so zabezpečením OPP, a to
predovšetkým náklady:
5.6.1.

spojené s výkonom činnosti lektorov vykonávajúcich školenia špeciálnych profesií;

5.6.2.

na zabezpečenie údržby, opráv a kontrol zariadení Objednávateľa;

5.6.3.

na požiarno - bezpečnostné značenie pracovísk Objednávateľa;

5.6.4.

iné ako bežné náklady spojené s výkonom činností podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy.
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Náklady podľa týchto bodov 5.5, 5.6, Zmluvy znáša Objednávateľ. V prípade, že uvedené náklady
uhradí Dodávateľ, za účelom ich preplatenia zo strany Objednávateľa ich Dodávateľ zahrnie do
faktúr Odmeny za príslušný mesiac, v ktorom boli tieto náklady Dodávateľom vynaložené.
5.7.

V prípade neuhradenia fakturovanej Odmeny, nákladov podľa bodu 5.5., 5.6., tejto Zmluvy, alebo
ich časti Objednávateľom v lehote podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy má Dodávateľ právo:
5.7.1.

odstúpiť od Zmluvy; a/alebo

5.7.2.

požadovať za každý deň oneskorenia s úhradou zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej
fakturovanej sumy. Zmluvnú pokutu je povinný Objednávateľ uhradiť na základe
samostatnej faktúry Dodávateľa, a to do 5 dní od doručenia tejto faktúry Objednávateľovi.
Pre faktúru vystavenú podľa tohto bodu platí ustanovenie bodu 5.4. tejto Zmluvy obdobne.
Prípadný zánik Zmluvy nemá vplyv na právo Dodávateľa zmluvnú pokutu fakturovať a
povinnosť Objednávateľa túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5.8.

Ak Dodávateľ odstúpi od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, nová zmluva poskytovaní služieb technika
požiarnej ochrany, služieb bezpečnostného (autorizovaného) technika, môže byť medzi Zmluvnými
stranami uzatvorená až po tom, čo Objednávateľ uhradí všetky voči nemu podľa tejto Zmluvy
vyfakturované pohľadávky Dodávateľa. Odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy Objednávateľ
zodpovedá v plnom rozsahu za výkon činností podľa tejto Zmluvy a zabezpečenie BOZP, OPP.

6.

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1.

Dodávateľ je povinný z hľadiska BOZP:
6.1.1.

písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých povinnostiach, ktoré
sa dotýkajú zabezpečenia BOZP a ktoré nie sú Objednávateľovi známe;

6.1.2.

vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku
BOZP, predovšetkým so Zákonom 124/2006;

6.1.3.

byť prítomný u Objednávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátu práce a byť k dispozícii
kontrolnému orgánu. O tejto kontrole musí byť Dodávateľ informovaný zo strany
Objednávateľa písomne najmenej 7 dní pred začiatkom kontroly;

6.1.4.

v pravidelných intervaloch (minimálne raz za 3 mesiace) informovať Objednávateľa o stave
zabezpečenia BOZP, a to prostredníctvom písomného zápisu do „Zápisníka BOZP“. Dodávateľ
je oprávnený po podpísaný Objednávateľom(zákonným zástupcom) vyhotoviť si z týchto
písomných zápisov kópie. Objednávateľ potvrdí splnenie tejto povinnosti Dodávateľom
a vedomosť o tomto zápise a jeho obsahu podpisom príslušného písomného zápisu
v „Zápisníku BOZP“.

6.2.

Dodávateľ je povinný z hľadiska OPP:
6.2.1.

písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých povinnostiach, ktoré
sa dotýkajú zabezpečenia OPP a ktoré nie sú Objednávateľovi známe;

6

6.2.2.

vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku
OPP, predovšetkým so Zákonom 314/2001;

6.2.3.

byť prítomný u Objednávateľa pri kontrole zo strany štátneho požiarneho dozoru a byť
k dispozícii kontrolnému orgánu. O tejto kontrole musí byť Dodávateľ informovaný zo strany
Objednávateľa písomne najmenej 7 dní pred začiatkom kontroly;

6.2.4.

v pravidelných intervaloch (minimálne raz za 3 mesiace) informovať Objednávateľa o stave
zabezpečenia

OPP

(vykonávanie

preventívnych

protipožiarnych

prehliadok),

a to

prostredníctvom písomného zápisu do „Požiarnej knihy“. Dodávateľ je oprávnený po
podpísaný Objednávateľom vyhotoviť si z týchto písomných zápisov kópie. Objednávateľ
potvrdí splnenie tejto povinnosti Dodávateľom a vedomosť o tomto zápise a jeho obsahu
podpisom príslušného písomného zápisu v „Požiarnej knihe“.
6.3.

Objednávateľ je povinný z hľadiska BOZP:
6.3.1.

zabezpečiť Dodávateľovi vstup do objektu Objednávateľa;

6.3.2.

zabezpečiť pre Dodávateľa priestory spĺňajúce primerané podmienky pre riadny výkon
činností podľa tejto Zmluvy, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť takéto priestory Dodávateľovi počas celej doby
účinnosti tejto Zmluvy;

6.3.3.

poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné doklady, informácie a ďalšiu potrebnú súčinnosť
vyžadovanú Dodávateľom pre výkon činností podľa tejto Zmluvy;

6.3.4.

do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy určiť a písomne Dodávateľovi
oznámiť

mená

a funkcie/zaradenie

poverených

osôb

Objednávateľa,

ktoré

budú

spolupracovať s Dodávateľom pri výkone činností podľa tejto Zmluvy;
6.3.5.

zúčastňovať sa na kontrolách pracoviska, pracovných prostriedkov, pracovných postupov,
výrobných postupov, organizácie práce a spolupracovať pri vypracovávaní správ o kontrolách
z hľadiska BOZP;

6.3.6.

zriadiť komisiu BOZP a minimálne dvakrát ročne vykonať zasadanie komisie v kompletnom
zložení na zhodnotenie stavu BOZP;

6.3.7.

po vykonaní akejkoľvek činnosti súvisiacej s BOZP u Objednávateľa vykonať kontrolu
„Zápisníka BOZP“ a svojím podpisom zobrať na vedomie skutočnosti v ňom uvedené,

6.3.8.

v lehote určenej Dodávateľom odstrániť vady zabezpečenia BOZP obsiahnuté v písomných
zápisoch v „Zápisníku BOZP“;

6.3.9.

vykonávať pravidelné kontroly pracovísk, pracovných prostriedkov, pracovných postupov,
výrobných postupov, organizácie práce aj bez prítomnosti Dodávateľa v takých intervaloch,
aby bola dodržaná komplexná BOZP a o výsledkoch kontroly informovať Dodávateľa;

6.3.10. zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov Objednávateľa na školeniach BOZP, ako aj
školeniach špeciálnych profesií vychádzajúcich z povahy činnosti Objednávateľa;
6.3.11. bez zbytočného odkladu písomne informovať Dodávateľa o potrebe vykonania školenia
novoprijatých zamestnancov Objednávateľa, najneskôr však 7 pracovných dní pred jeho
uskutočnením;
6.3.12. pri zmene pracovných podmienok, pri zmene pracovísk, pri zmene pracovných prostriedkov
a iných zmenách, ktoré majú vplyv na BOZP Objednávateľa informovať o týchto
skutočnostiach Dodávateľa za účelom ich posúdenia z hľadiska BOZP;
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6.3.13. písomne a bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa o skutočnostiach, ktoré majú
vplyv na zabezpečenie BOZP. Dodávateľ následne bez zbytočného odkladu vykoná všetky
činnosti k zabezpečeniu komplexnej BOZP;
6.3.14. vykonať typové skúšky, úradné skúšky, opakované úradné skúšky, skúšky u výrobcu
technického zariadenia, odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie, iné prehliadky
a skúšky, revízie elektrického ručného náradia, revízie elektrických spotrebičov a všetkých
zariadení inštalovaných u Objednávateľa.
6.4.

Objednávateľ je povinný z hľadiska OPP:
6.4.1.

zabezpečiť Dodávateľovi vstup do objektu Objednávateľa;

6.4.2.

zabezpečiť pre Dodávateľa priestory spĺňajúce primerané podmienky pre riadny výkon
činností podľa tejto Zmluvy, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť takéto priestory Dodávateľovi počas celej doby
účinnosti tejto Zmluvy;

6.4.3.

poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné doklady, informácie a ďalšiu potrebnú súčinnosť
vyžadovanú Dodávateľom pre výkon činností podľa tejto Zmluvy;

6.4.4.

do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy určiť a písomne Dodávateľovi
oznámiť

mená

a funkcie/zaradenie

poverených

osôb

Objednávateľa,

ktoré

budú

spolupracovať s Dodávateľom pri výkone činností podľa tejto Zmluvy;
6.4.5.

zúčastňovať sa na

preventívnych

protipožiarnych

prehliadkach

a spolupracovať pri

vypracovávaní správ o kontrolách z hľadiska OPP;
6.4.6.

po vykonaní akejkoľvek činnosti súvisiacej s OPP u Objednávateľa vykonať kontrolu
„Požiarnej knihy“ a svojím podpisom zobrať na vedomie skutočnosti v ňom uvedené,

6.4.7.

v lehote určenej Dodávateľom odstrániť vady zabezpečenia OPP obsiahnuté v písomných
zápisoch v „Požiarnej knihe“;

6.4.8.

vykonávať pravidelné kontroly pracovísk, pracovných prostriedkov, pracovných postupov,
výrobných postupov, organizácie práce aj bez prítomnosti Dodávateľa v takých intervaloch,
aby bola dodržaná komplexná OPP a o výsledkoch kontroly informovať Dodávateľa;

6.4.9.

zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov Objednávateľa na školeniach OPP, ako aj
školeniach špeciálnych profesií vychádzajúcich z povahy činnosti Objednávateľa;

6.4.10. bez zbytočného odkladu písomne informovať Dodávateľa o potrebe vykonania školenia
novoprijatých zamestnancov Objednávateľa, najneskôr však 7 pracovných dní pred jeho
uskutočnením;
6.4.11. pri zmene podmienok, pri zmene pracovísk, pri zmene pracovných prostriedkov, pri zmene
technológie a iných zmenách, ktoré majú vplyv na OPP Objednávateľa informovať o týchto
skutočnostiach Dodávateľa za účelom ich posúdenia z hľadiska OPP;
6.4.12. písomne a bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa o skutočnostiach, ktoré majú
vplyv na zabezpečenie OPP. Dodávateľ následne bez zbytočného odkladu vykoná všetky
činnosti k zabezpečeniu komplexnej OPP;
6.4.13. vykonať typové skúšky, úradné skúšky, opakované úradné skúšky, skúšky u výrobcu
technického zariadenia, odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie, iné prehliadky
a skúšky, revízie elektrického ručného náradia, revízie elektrických spotrebičov a všetkých
zariadení inštalovaných u Objednávateľa.
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6.5.

Objednávateľ berie na vedomie, že pre zabezpečenie komplexnej BOZP je nutné okrem ustanovení
Zákona dodržiavať aj ustanovenia ďalších predpisov, a to najmä:
6.5.1.

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení;

6.5.2.

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení;

6.5.3.

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v platnom znení;

6.5.4.

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení;

6.5.5.

zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení;

6.5.6.

nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie OOPP;

6.5.7.

nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

6.5.8.

nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci;

6.5.9.

nariadenie vlády SR č. 276/ 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami;

6.5.10. nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a

zdravotných

požiadavkách na pracovisko;
6.5.11. nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
6.5.12. nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré
sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov;
6.5.13. nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré
sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky
do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré
povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien;
6.5.14. vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia;
6.5.15. vyhláška SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. v znení vyhl. č. 454/1990 Z. z., ktorou sa určujú
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení;
6.5.16. vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel;
6.5.17. a iné legislatívne predpisy týkajúce sa činností Objednávateľa
6.5.18. STN, STN EN, EN týkajúce sa činnosti Objednávateľa.
6.6.

Objednávateľ berie na vedomie, že pre zabezpečenie komplexnej OPP je nutné okrem ustanovení
Zákona dodržiavať aj ustanovenia ďalších predpisov, a to najmä:
6.6.1.

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platom znení;

6.6.2.

ostatné zákony, vyhlášky súvisiace s požiarnou ochranou

6.6.3.

ostatné legislatívne a iné predpisy súvisiace s požiarnou ochranou

9

6.6.4.
6.7.

STN, STN EN, EN týkajúce sa činnosti Objednávateľa.

Dodávateľ nie je zodpovedný za vady, ktoré vzniknú z dôvodu porušenia povinností Objednávateľa
podľa bodov 6. 3, 6. 4, 6. 5, 6. 6 tejto Zmluvy, ani za prípadnú škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne
Objednávateľovi alebo tretím osobám.

6.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú si bez zbytočného odkladu povinné navzájom oznámiť akúkoľvek
zmenu ovplyvňujúcu predmet plnenia tejto Zmluvy (najmä zánik Zmluvných strán, zmena
štatutárneho orgánu alebo spôsobu jeho konania za Zmluvné strany, strata oprávnenia na výkon
činností niektorou zo Zmluvných strán, zmena poverených osôb Zmluvných strán, zmena
kontaktných údajov Zmluvných strán a pod.).

7.

Doručovanie

7.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých skutočnostiach súvisiacich s touto Zmluvou sa budú
informovať písomne, a to doporučenou poštou alebo emailom, s výnimkou uvedeného v bode 7.2.
Zmluvy, a to na adresu sídla alebo miesta podnikania Zmluvných strán alebo na emailové adresy
Zmluvných strán uvedené v čl. 1 Zmluvy alebo iné emailové adresy, ktoré si Zmluvné strany písomne
dohodnú alebo oznámia.

7.2.

Vždy doporučenou poštou na adresu sídla alebo miesta podnikania Zmluvnej strany musí byť
vykonané:

7.3.

7.2.1.

každá fakturácia podľa tejto Zmluvy (vrátane vrátenia faktúry podľa bodu 5.4. Zmluvy);

7.2.2.

výpoveď Zmluvy;

7.2.3.

odstúpenie od Zmluvy.

Písomnosti Zmluvných strán doručované podľa bodov 7.1 a 7.2. Zmluvy sa považujú za doručené
druhej zo Zmluvných strán:
7.3.1.

v prípade emailu dňom jeho odoslania, ak bude jeho doručenie automaticky alebo výslovne
Zmluvnou stranou potvrdené spätným emailom;

7.3.2.

v prípade doporučenej poštovej komunikácie v deň prevzatia zásielky Zmluvnou stranou,
alebo v deň kedy Zmluvná strana odmietla zásielku prevziať, alebo v tretí deň po uložení
zásielky na pošte.

8.

Odborná spôsobilosť Dodávateľa

8.1.

Dodávateľ vykonáva svoju činnosť na základe platných osvedčení a oprávnení vydaných v zmysle
príslušných právnych predpisov, ktorých kópie sú prílohou tejto Zmluvy.

8.2.

Dodávateľ môže zabezpečiť svoju činnosť aj prostredníctvom odborných zástupcov, ktorý majú
platné osvedčenia na činnosti, ktoré budú zabezpečovať na základe tejto Zmluvy.

8.3.

Dodávateľ môže zabezpečiť svoju činnosti prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, s ktorými je
v pracovno-právnom vzťahu, alebo obchodnom vzťahu. Tieto osoby musia mať platné osvedčenia
a oprávnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.4.

V prípade, že Dodávateľ zabezpečuje činnosti pre Objednávateľa prostredníctvom ďalších osôb, tieto
musia zdokladovať požadovanú odbornú spôsobilosť ešte pred začatím činností.

8.5.

Dodávateľ môže zabezpečiť činnosti pre Objednávateľa prostredníctvom ďalších osôb
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8.6.

V prípade, ak Dodávateľ zabezpečuje činnosti pre Objednávateľa prostredníctvom ďalších osôb, tieto
činnosti sú predmetom tejto Zmluvy a povinnosti a práva oboch strán z hľadiska tejto zmluvy nie sú
dotknuté

8.7.

Dodávateľ musí mať s osobami, ktoré zabezpečujú niektoré činnosti pre Objednávateľa zmluvný
vzťah v ktorom je jasne definovaný výkon činností, ako aj vstup na pracoviská Objednávateľa.

9.

Záverečné ustanovenia

9.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom

9.2.

Audit dokumentácie a audit skutočného stavu pracovísk bude bude vykonaný do 30. 9. 2020

9.3.

Súčasťou tejto Zmluvy sú:

9.4.

9.3.1.

Príloha č. 1: Kópia osvedčenie – Bezpečnostný technik

9.3.2.

Príloha č. 2: Kópia osvedčenie – Technik požiarnej ochrany

9.3.3.

Príloha č. 3: Kópia osvedčenie – Autorizovaný bezpečnostný technik

9.3.4.

Príloha č. 4: Kópia oprávnenie VaV 1.01

Túto Zmluvu je možné meniť len dohodou Zmluvných strán formou písomných a očíslovaných
dodatkov.

9.5.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, každá zo Zmluvných strán obdrží po jej
podpísaní jedno (1) vyhotovenie.

9.6.

Táto Zmluva sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým
zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

9.7.

V prípade, že je niektoré z ustanovení Zmluvy v čase jej podpisu neplatným, alebo sa stane
neplatným po podpise Zmluvy, nemá táto okolnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto
Zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán obsiahnuté v takomto ustanovení sa budú riadiť
ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sú mu svojím obsahom a účelom najbližšie.

9.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Dodávateľ:

podpis:

v. r.

podpis:

v. r.

meno a priezvisko:

PhDr. Karol Zachar

meno a priezvisko:

Peter Madeja

funkcia:

Starosta

na základe živnostenského oprávnenia

dátum:

1.9.2020

dátum:

1.9.2020

miesto:

v Dechticiach

miesto:

v Dechticiach
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