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ZMLUVA Č. 2013/08 

O ZABEZPEČENÍ ÚLOH V OBLASTI BOZP 

u.r.at\lormá podľa wto § 269, ods.2, Zákona č.513/1991 Zb. 

Poskytovateľ 

Obchodné meno 
IČO 
DIČ 
Sídlo 
Bankové spoj enie 

Objednávateľ 

Obchocblé meno 

IČO 
DIČ 
Sídlo 
Bankové spojenie 

Obchodného zákormika v p.atnom mení 

ČI. l . 
Zmluvné strany 

(ďalej ako "poskytoval.r') 

; DiU1Iela Siváková 
: 412S1466 
: 107272S049 
: Školska 294/17, 9JS 32, KaIrui nad Hronom 
...... .. 

(ďalej ako " objedoavaler') 

: Mestská nemocnica 
Prof MUDr. Rudolfa Korca,. DrSc. 

: 173360lS 
: 202J059J06 
: Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 
: SLSP 

ČL U, 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje vykonávať na základe podmienok 
tejto zmluvy vykonávanie úloh : 

Autorizovaného bezpečnostného technika. (ďalej len ,,ABT'), v súlade so zákonom 124/2006 
z.z. o bezpečnosti a ochrane zdraviapri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Poskytovateľ bude uvedené služby vykonávať v uvedených objektoch: 

I. Názov objektu 
Adresa objektu 

2. Názov objektu (pr.vád2ky) 
Adresa objektu (prevád2ky) 

: M~.~~k" .~~OO9.~~'.~,~ .. ľ..r9.t; .. MP.Pr .... R~.~Q.J,f.~ . ;K..9.rf~ . .P.[S.~ : 
: a~.m9.J.~.~ .. 4. .. . fJ.m.t.M9.~Y.~~ ............ ................................. . 



ČLIll. 
Špeclllkácla poskytovaných s10fleb 

V oblasd bez;pe~nosti a ochnmy zdravia prt pricl 

Na základe vstupného auditu na pracoviskách objednávate ra : 
• spracovanie návrhu systému riadenia BOZP a k tomu stanovenú dokumentáciu BOZP. 
v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, 
~ spracovanie návrhov pre vydávanie interných predpisov BOZP a ďalších predpisov nublých 
k zabezpečeniu bezpečnej práce na pracoviskách, 
- výchova a vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov - (školenia), 
- kontrolná činnosť do ktorej spadajú 
- vykonávanie preventivnych kontrol v súlade s platnou legislativou a vnútorným predpisom 
klienta., 
- návrh opatreni pre vedenie prehľadu tennínov následnýC'h odborných prehliadok a skúšok TZ 
• vrz. 
- zisťovanie prífin pracovných úrazov, spisovanie záznamov o pracovných urazoch, 
- vykonávanie dychových skúšok na pracoviskách 
- na základe vyzvania kJien1a prítomnosť pri kontrole z JP. 

Ďalej do posk}1ovania služieb vyplývajúcich z tejto :zmluvy paDi: 
- aktualizácia dokumentácie, 
- stála poradenská ČlMOSť v oblasti BOZP. 

Poskytovateľ sa zavlzuje: 

ČI. IV_ 
Závlzaépodndenky 

a) vykonávanie jednotlivých činností uvedených v Čt. m tejto mLIuvy bude v súlade 
s plamými právnymi predpismi, 

h) kontrolná ČifUlOSť, školenia vedúcich zamesblancov a zamesblancov bude vopred ohlásená 
a dohodnutA so zodpovedným zamestnancom spoločnosti 

c) poskytovať odbornú pomoc a poradenské slu1hy v BOZP a pri ridení prípadných pracovných 
a iných úrazov 

d) cestou zodpovednej osoby formou zápisu z vykonaných konb'ol oboznamovať objednávateľa 
so skutočným stavom a požiadavkami, ktoré sú pre jeho činnosť a činnosť firmy potrebné 

Objednávateľ S. zAvlzuje: 

a) poskytnúť poskytovat.roví všetky požadované podklady a informácíe potrebné Da výkon 
prechnetu zmluvy a informácie, ktoré by vzhľadom na charakter poskytovaných služieb mohli 
mať vyzoam preje-ho činnosť, 

b) umožniť poskytovateľovi vstup do všetkých priestorov uvedených v Čl. ll. tejto zmluvy, 

c) pri vykonávaní preventívnej kontrolnej činnosti zabezpečiť zodpovednú osohu. ktorá bude 
mať oprámenie riešiť odstraňovanie pripadných nedostatkov so zamestnancami spoločnosti 
na jednotlivých pracoviskách, 

d) spoLupracovať s poskytovateľom pri realizácii predmetu zmluvy 8. poskytnúť poskytovatel'ovi 
všetku potrebnú súčinnosť, 
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e) za nedostatky zistené pri výkone kOnD-oly inšpektorátu práce na ktoré bol objednávateľ 
poskytovateľom vopred upozornený a ktoré boli z jeho strany riadne zapísané v záznamoch 
o kontrole, so stmlovením lehôt na ich odstránenie a teda pretrvávali z dôvodu omeškania ich 
odstránenia objednávateľom, nenesie poskytovateľ právnu zodpovednosť, 

f) 1l1l1uva nezbavuje objednávateľa zodpovec:hJ.osti v oblasti BOZP, 

g) zaplatiťposkytovateľovi dohodnutú sumu za vykonané služby v súlade s Čl. V. tejto zmluvy. 

Čl. V. 
Cena Z8 výkon lbmoJti a platobné podmienky 

Cena za výkon činnosti uvedených v Čl. ll. :Il v ČL III. tejto zmluvy sa stanovuje po dohode 
obidvoch zmluvných strán nasledovne : 

1.)Odmena za výkon činností bezpečnostno-teclw.ickej služby je vo výške 200 Eur, (slovom dvesto 
eur) mesačne. výplata odmien bude realizované. nR základe faktúr poskytovweľa Splatnosť tejto 
odmeny je do 14. kalendárneho dňa od doručenia faktúry na účet poskytovateľa. 

2.lV prípade výjazdu pr. zabezpeč.nie poskytovaných služieb podľa ČL U. a ČL m. tejto zmluvy 
mimo pracovisk dojecmaných podľa ČL n, tejto zmluvy bude vyúčtovaná cesta alo vo výške 
0,30 Centov na každý km z miesta sídla poskytovateľa do miesta výjazdu a spAť. 

Výplata týchto cestovných, pripadne iných nákladov súvisiacich s cestou bude realizovaná na. 
základe faktúr poskytovateľ .. Splalnosť t.jto faktúry je do 14. kalendmneho dň. od doručeni. 
faktúry na účet poskytovateľa 

3.)V prípade zabezpečenia dodávok materiálu na splnenie úloh v oblasti BOZP. zo strany 
poskytovateľa na základe dohody s objednávateľom,. tento materiál bude vyfakturovaný 
objednávateľovi samostatne po dodaní materiálu. Splatnosť takejto faktúry je do 14. 
kalendárneho dňa od doručenia faktúry na účet poskytovatel'a. 

4.)Prípadnazmena cenových podmienok v závislosti od objektivnych vplyvov (zmena pravnych 
predpisov, regulačné opatrenia štátu a pod). ku ktorým dôjde po dátume uzatvorenia tejto 
1lnluvy bude po vzáJomnej dohode zmluvných strán premietnutá do ceny formou dodatku k tejto 
zmluve, podpísaného oboma stranami. 

ČL.VI. 

ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI 
l. )Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako ~ po jej skončení budú 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej , finančnej , obchodnej, výrobnej 
a tedmickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto 
zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy. 

ČL. Vn. 
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

1.) Táto zmluva je uzatvorená na dobu nemitú s plabl.osťou od 04.10.2013. 

2.) Každá zo zmluvných strán mMe odstúpiť od tejto zmluvy po dohode oboch strán bez uvedenia 
dôvodu a to pisonmou výpoveďou doručenou druhej mdlMlej strane. Výpovedná lehota je 
mesačná a ZBČma plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca. po dni kedy zmluvná strana 
obdržala od odstupujúcej zmluvnej strany výpoveď. Vo výpovednej lehote objednávateľ plní 
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finančné záväzky voči poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výpovednej lehote plní povinnosti 
v zmysle tejto zmluvy. 

3.) Objednávateľ môže ukončiť túto zmluvu okamžite na základe závažných neplnení povirmosti 
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy na ktoré bol upozornený. 

4.) Poskytovateľ môže túto mUlMI zrušiť okamžite ak objednávateľ neplní poviJUlosti vyplývajúce 
z tejto 2lTIluvy, na ktoré hol upozornený a tiež pri opakovanom neplnení :finančných záväzkov 
poskytovateľa 

ČL. VID. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.) Akékoľvek ZJIleny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak 
sú vyhotovené písonme vo fanne dodatku a sú obojstranne podpisané. Návrhy dodatkov môže 
predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

2.) Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sariadiaustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

3.) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu. 

4.) Zmluvaje vyhotovená Y 2 rovnopisoch. z ktorých 1 je pre objednávateľa a 1 pre poskytovateľa 
Je vyhotovená slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Strany si 
zmluvu prečítali , jej obsahu porozwneli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa 04.10.2013 

za poskytovateľa: . . ~ .dt:I. .... t;,.. ........ .. .... 
Bc. Daniela Siváková 

Autorizovaný tedmik BOZP 

Mestská nemocnica 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc. 

Bernolákc.vil.4 . 953 34 Zlaté Moravce 

Za objednávateľa:. . ... . . . ...... .... .. ... ...... . 
JUDr. !ng. Martin Cimrák 

riaditeľ nemocnice 
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