
 
  

 

 
 

Zmluva o bezpečnostnotechnických službách a o poskytovaní pracovnej zdravotnej službe 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. /Obchodného zákonníka/ 

medzi: 

 

 Future Facility, s.r.o. 

 So sídlom:  Tranovského 12, 841 02 Bratislava 

Zastúpený :  Mgr. Roman Pecha – konateľ, oprávnený konať samostatne 

 Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.  č. ú. 1101150002/1111 

 IČO: 45 692 505 

 DIČ: 2023092445 

 IČ DPH: SK2023092445 
 zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 66923/B 
 

 /ďalej aj ako „dodávateľ / 

 

a 

 
Slovenský historický ústav v Ríme 

So sídlom:  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Zastúpený :  Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec - riaditeľka 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK67 8180 0000 0070 0050 4104 

IČO: 42359368 

DIČ: 2024058806 
 
Slovenský historický ústav v Ríme bol zriadený zákonom č. 116/2013 Z.z., ktorým sa zriaďuje Slovenský 
historický ústav v Ríme. 
 
/ďalej aj ako „odberateľ“ / 
/dodávateľ a odberateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ / 

  

  



 
  

 

 
 

Preambula 

Odberateľ má záujem o poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb a pracovnej zdravotnej služby od 
dodávateľa. Dodávateľ je právnym subjektom oprávneným na poskytovanie uvedených služieb. Za 
účelom úpravy vzájomných práv a povinností uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu o 
bezpečnostnotechnických službách a o poskytovaní pracovnej zdravotnej službe s nasledovným obsahom: 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ bude vykonávať na základe tejto zmluvy pre odberateľa bezpečnostnotechnickú službu v 
rozsahu povinností technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovených v zákone NR SR č. 
124 /2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktoré 
sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy / ďalej aj ako „Služba 1“/. 

2. Dodávateľ bude vykonávať na základe tejto zmluvy pre odberateľa aj pracovnú zdravotnú službu 
podľa Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prací a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov / ďalej aj ako „Služba 2“/. 
 

Článok II. 
Miesto plnenia 

1. Dodávateľ bude vykonávať predmet Zmluvy v objekte/objektoch Lamačská cesta 8/A, 811 04 
Bratislava 

2. Kontaktnou osobou za dodávateľa je: Mgr. Roman Pecha, tel. č.: 00421 907 375 482, mail: 
pecha@futurefacility.sk 

Kontaktnou osobou za odberateľa je: Mgr. Anna Janušová, tel. č.: 00421/2/69 25 31 54, mail: 
anna.janusova@cvtisr.sk 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena medzi zmluvnými stranami za poskytovanie služieb je  stanovená dohodou v zmysle 
zák.č.18/96 Zb. o cenách a je určená paušálnou sumou podľa Čl. III. bodu 2 tejto Zmluvy, resp. 
v prípadoch výslovne uvedených v prílohe č. 1 alebo 2 tejto Zmluvy je cena určená podľa Prílohy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ bude dodávateľovi za pravidelné služby v zmysle predmetu 
tejto zmluvy uhrádzať ceny nasledovne: 

2.1. za vykonávanie Služby 1 / BOZP/ bude odberateľ uhrádzať dodávateľovi sumu 10,-EUR  bez 
DPH ročne. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu na základe faktúry vystavenej zo 
strany dodávateľa, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.  



 
  

 

 
 

2.2. za vykonávanie Služby 3 / PZS/ bude odberateľ uhrádzať dodávateľovi sumu 80,-EUR bez DPH 
ročne. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu na základe faktúry vystavenej zo strany 
dodávateľa, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má nárok na náhradu hotových výdavkov ktoré je 
dodávateľ oprávnený  odberateľovi fakturovať. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má nárok na náhradu cestovných výdavkov v súvislosti 
s plnením predmetu tejto Zmluvy, a to vo výške  0,30,-EUR bez DPH/1km, pričom tieto náhrady je 
dodávateľ oprávnený odberateľovi fakturovať a iba vtedy, keď dodávateľ bude musieť vycestovať 
mimo územia Bratislavy v mene odberateľa.  

Článok IV. 

Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu tak, aby výpovedná doba 
uplynula 31.decembra toho kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade závažného alebo 
opakovaného porušenia povinností zo strany dodávateľa alebo odberateľa, vyplývajúcich z ustanovení 
tejto  zmluvy a jeho prílohy . 

Čl. V. 

ZODPOVEDNOSŤ   ZA   NEDOSTATKY 

 

1. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady nedostatky v dokumentácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktoré budú zistené Inšpektorátom práce. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
1.   Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riešia sa právne  vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými 

ustanoveniami Obchodného  zákonníka. 

2.  Akékoľvek zmeny a doplnky je možné urobiť len písomnou formou  na základe súhlasu  obidvoch 
zmluvných strán. 

3. V prípade, ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné 
alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rokovať tak, 
aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, 
ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda 
nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, 



 
  

 

 
 

neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy, a ak také ustanovenia nie sú, 
potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené 
slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 
predchádzajúcej vety. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá  zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

5.  „Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda      
      účinnosť dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky“. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a vyhlasujú že táto zmluva bola 

vyhotovená podľa ich slobodnej vôle, že si túto pred jej podpisom prečítali a vyhlasujú, že túto zmluvu 
uzatvárajú slobodne, vážne, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ani 
v omyle, sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím viazaná a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju schvaľujú svojimi podpismi. 

 

 V Bratislave, dňa ......................... 

 

_____________________                                                                     ____________________ 

           odberateľ                                                                                                 dodávateľ 

Slovenský historický ústav v Ríme                                                       Future Facility, s.r.o. 

 

Prílohy: č. 1: Popis práce bezpečnostného technickej služby a jej cena 

č. 2: Popis práce pracovnej zdravotnej služby a jej cena 



 
  

 

 
 

Príloha č. 1 

 POPIS  PRÁCE  BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY  A ICH CENA 

 __________________________________________________________________________ 

 I. 

 Popis práce bezpečnostnotechnickej služby vychádza z rozsahu činnosti stanovenej v zákone NR SR č. 
124 /2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov., s 
prihliadnutím na ich aplikáciu v konkrétnych podmienkach objektu odberateľa. 

 II. 

Popis práce a činností bezpečnostnotechnickej služby bude vykonávaný v prevádzkach odberateľa 
v zmysle Čl. II. Bodu 1 a bude zabezpečovaný pracovníkom, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a 
odborné predpoklady k vykonávaniu technika  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 III. 

 Oblasť bezpečnostnotechnickej služby: 

1. Vykonávanie kontrol stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu    bezpečnosti 
technických zariadení v objektoch odberateľa / v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

2. Plnenie a kontrola povinností vyplývajúcich z predpisov  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / 
v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1../ 

3. Zabezpečenie povinných a požadovaných odborných školení  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
pre zamestnancov odberateľa / cena 8,-EUR za jedného zamestnanca/ 

4. Zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o 
posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami  / v rámci paušálu podľa Čl. III. 
bodu 2.1./ 

5.  Systematické upresňovanie a doplňovanie dokumentácie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. / 
v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

6.  Vedenie záznamu  pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení a tým aj 
ohlásenie a vznik pracovných úrazov na príslušných úradoch / v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

7. Vedenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dokumentácie  o vykonávaných 
revíziách technických zariadení / v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

8. Posudzovanie, prípadne zabezpečenie  posudzovania bezpečnostno-technického  nebezpečenstva v  
objektoch odberateľa / v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

9. Zastupovanie záujmov odberateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   a v styku 
s Inšpektorátom práce a ďalšími  orgánmi a organizáciami / v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.1./ 

10. Vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zmysle § 6 ods. 1   písm. k)      
      Zák. 124/2006  Z. z. s prihliadnutím na konkrétne  podmienky  prevádzky jej súčasťou bude aj   
       príloha, ktorá bude slúžiť ako vstupné školenie pre nových zamestnancov. Vypracovanú   
      dokumentáciu BOZP odovzdá dodávateľ  odberateľovi 30 kalendárnych dní od dátumu podpisu   
      zmluvy. 



 
  

 

 
 

Ďalšie úlohy v oblasti bezpečnostnotechnickej služby budú vychádzať z konkrétnej situácie a požiadaviek 
odberateľa v závislosti na jeho ďalšom rozvoji. Tieto úlohy budú zapracované do všetkých základných 
dokumentov a predložené odberateľovi na schválenie.  



 
  

 

 
 

 
Príloha č. 2 

 POPIS  PRÁCE  PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY  A ICH CENA 

 __________________________________________________________________________ 

 I. 

 Popis práce pracovnej zdravotnej služby vychádza z rozsahu činnosti stanovenej v zákone NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
, s prihliadnutím na ich aplikáciu v konkrétnych podmienkach prevádzky odberateľa. Popis práce a 
činností pracovnej zdravotnej služby bude zabezpečovaný pracovníkom, ktorý spĺňa požadované 
kvalifikačné a odborné predpoklady. 

 II. 

 Oblasť pracovnej zdravotnej služby: 

 
1.Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať 

zdravie zamestnancov, so zameraním na: 
 

a. identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, 
psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia, 

b. sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom 
práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia 
týchto faktorov na zamestnancov, 

c.     kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia. 
/ v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.3./ 
 

2.   Poradenstvo a návrhy opatrení z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia 
zamestnancov so zameraním na: 

 
a. stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä 

dispozičné,    priestorové    a ergonomické    riešenie    pracoviska,    vetranie 
vykurovanie,   osvetlenie   z hľadiska   vhodnosti   pre   vykonávané   pracovné 
činnosti a používané technológie, 

b. zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, 
c. zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú 

priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie 
pracovných odevov, ohrievame a miestnosti na oddych, 

d. stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania 
požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje 
zamestnávateľ. 

/ v rámci paušálu podľa Čl. III. bodu 2.3./ 
 

 



 
  

 

 
 

3.   Zabezpečenie: 

a.   Dokumentácie –  posudky o riziku, sanitačné plány a iné.  Vypracovanú dokumentáciu PZS 
odovzdá dodávateľ  odberateľovi 30 kalendárnych dní od dátumu podpisu zmluvy. 

      b.  Vykonanie auditu zdravia pri práci – každý rok 

    c. Povinných a požadovaných odborných školení  prvej pomoci pri práci pre  5 až 10%   
zamestnancov odberateľa a to pravidelne  každé 2 roky / cena 30,-EUR bez DPH za jedného 
zamestnanca – mimo paušálu/ 

 

Ďalšie úlohy v oblasti pracovnej zdravotnej služby budú vychádzať z konkrétnej situácie a požiadaviek 
odberateľa v závislosti na jeho ďalšom rozvoji. Tieto úlohy budú zapracované do všetkých základných 
dokumentov a predložené odberateľovi na schválenie. 


