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ZMLUVA

o službách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uzatvorená medzi
týmito zmluvnými stranami

o l~(jtné li~ili~t'

Odberatel': ....avbárska II /
so sídlom: ~:Hi 80 MARTIN t/~~ťl: fJJr. .?et; f!;,lflv/l
IČO: .J6113J Ijji~
DIČ: ~lJj:'(Jtln}J?1ŕ

a

Dodávatel': Ing. Miroslava Mercelová
so sídlom: ul. Horčičková 6,038 52 Sučany
IČO: 40305 538
DIČ: 1041424131
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Martin
č. účtu:

Predmetom činnosti je výkon služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v dohodnutej činnosti
podľa tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok l.
PREDMET PLNENIA

Dodávateľ sa zaväzuje touto zmluvou zabezpečiť pre odberateľa služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP) v rozsahu
dohodnutom v čl. II.



Článok II.
Obsah a rozsah plnenia BOZP

1. Zabezpečiť pre odberateľa v nižšie uvádzanom rozsahu služby v zmysle
platných právnych predpisov

2. Spracovanie osnovy vstupného a opakovaného ( periodického) školenia
BOZP / aktualizácia v zml. cene /

3. Vykonávať priebežne kontroly po pracoviskách a objektoch odberateľa
Všeobecná obsahová nálpň spočíva v preverovaní:

- stavu budov, komunikácií, technologických priestorov
- plnenia opatrení stanovených po pracovných úrazoch
- vedenie predpísanej dokumentácie

4. Po dohode s odberateľom vykonávať kontroly či zamestnanci nie sú v
pracovnom čase pod vplyvom alkoholu

5. Po oznámení mimoriadnej udalosti odberateľom zúčastňovať sa na
oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia
a vykonávať ich registráciu, zisťovať a odstraňovať ich príčiny, viesť ich
evidenciu neskorších predpisov

6. Poskytnúť po odbornej stránke potrebnú súčinnosť a zúčastniť sa pri
konaní a kontrolách štátnych orgánov dozoru nad bezpečnosťou práce
a inšpekcie práce

7. Vypracovať a aktualizovať nasledovnú dokumentáciu bezpečnosti práce:
- Zoznam pre poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov
- Hodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia
- Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, matkám do konca

mesiaca po pôrode a mladistvým
- Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia - traumatologický

plán

8. Spolupracovať na vydávaní pravidiel a prevádzkových poriadkov na
zaistenie BOZP



Článok III.
Termín a časový rozvrh plnení

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou
počítanou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zmluvu môže účastník vypovedať v prípade, že druhý účastník poruší
akúkoľvek povinnosť, na plnenie ktorej sa zmluvou zaviazal.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán.

l. Dodávateľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy.
2. Odberateľ je povinný zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach

z oblasti BOZP odstraňovať v určených termínoch.
V prípade potreby umožniť dodávateľovi vstup do svojich objektov za
účelom plnenia zmluvy v sprievode jeho povereného pracovníka,
vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej
dokumentácie a materiálov, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a
potrebnú súčinnosť od vedúcich, ale aj ostatných pracovníkov
objednávateľa.

3. Odberateľ je povinný po dobu trvania tejto zmluvy vopred prejednať
s dodávateľom všetky zmeny stavu objektov oproti stavu podľa
predloženej dokumentácie vrátane zmien organizačnej štruktúry
organizácie.

4. Poskytnúť dodávateľovi písomne aktualizovaný zoznam všetkých svojich
zamestnancov. V zozname uvedie mená, priezviská, pracovné zaradenie
a dátum vstupnej príp. periodickej lekár. prehliadky. Objednávateľ sa
ďalej zaväzuje písomne oznamovať dodávateľovi zmeny počtu
zamestnancov ( nový nástup, rozviazanie pracovného pomeru, zmena
prac. zaradenia)

5. Poskytnúť dodávateľovi finančné plnenie za vykonané práce podľa
článku V. tejto zmluvy.

Článok V.
Cena a spôsob platby.

1. Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi vyplácať za poskytnuté služby
dohodnutú odmenu vo výške 50,- EUR štvrťročný paušál. Stanovená
cena vyplýva zo súčasných cien pracovnej sily, materiálov
správnych poplatkov a iných nákladov dodávateľa. Ak dôjde k zmene
nákladov má dodávateľ právo primerane cenu upraviť formou
odberateľom odsúhlaseného dodatku ku zmluve.
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2. Odberateľ zaplatí cenu stanovenú v čl. V. tejto zmluvy na základe
faktúry dodávateľa.

3. Dodávateľ nie je povinný pokračovať s plnením tejto zmluvy, ak nebude
cena podľa č. V. tejto zmluvy uhradená v stanovenom termíne.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia.

1. Dokumentáciu, ktorú dodávateľ prevezme od odberateľa je povinný
opatrovať tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo zničeniu a vrátiť ju
v stave v akom ju prevzal.

2. Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno.

3. Obsah zmluvy a podmienky v nej uvedené je možné meniť jedine formou
písomných dodatkov odsúhlasených obidvoma stranami.

V ~:?...................... .dňa: }.~:.!.~.:.~~.~.~.

odberateľ

mg. Mercelová tv'••roslavr
technik BOZP

._ .~SV. 200401<2
••••••• ŕ- •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

dodávateľ

O~G sú MARTIN


