
Z M L U V A O P O S K Y T O V A N Í S L U Ž I E B 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby 
v zmysle § 261, ods. 6 Obchodného zákonníka a § 51 Občianskeho zákonníka v súlade s §§ 6, 22 
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dodávateľ : HASIL - HD, s.r.o. 
956 13 Hrušovany č. 133 
IČO: 36 55 05 31 
IČDPH: SK 2020138813 
Zastúpená: Dušan Hazucha - konateľ 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro vl. č. 13609/N 

Odberateľ : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 01 Trenčín 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 

TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR 
SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002. 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 
BOZP), ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), pracovnej zdravotnej služby (ďalej PZS) a súvisiacich 
doplnkových služieb pre Odberateľa v rozsahu špecifikovanom v článku II bode A) tejto zmluvy. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

A) Dodávateľ : 
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : 

a) zabezpečuje činnosť bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) zabezpečuje školenia a overovanie vedomostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci novoprijatých študentov a zamestnancov, vedúcich 
a ostatných zamestnancov Odberateľa, 

c) kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podáva návrhy opatrení 
na odstránenie zistených nedostatkov, 

d) vypracováva a aktualizuje dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, posúdenie rizika a hodnotenie 
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia, 
smernica pre poskytovanie OOPP, smernica pre manipuláciu s bremenami, 
smernica pre zakázané práce pre ženy, tehotné ženy a mladistvých, smernica 
pre zákaz fajčenia, smernica pre kontrolu použitia alkoholických nápojov, a pod.), 

e) zabezpečuje vyšetrovanie príčin havárii, porúch technických zariadení, pracovných 
úrazov, priemyselných havárii a chorôb z povolania a hodnotí návrhy 
na odstraňovanie ich príčin, 



f) vykonáva evidenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania, 
g) analyzuje pracovnú úrazovosť a choroby z povolania a spracováva správy o stave 

bezpečnosti práce, technických zariadení a ostatných pracovných podmienok 
u Odberateľa, vrátane návrhu opatrení na zlepšenie stavu, 

h) na základe požiadavky Odberateľa vykonáva 1x za štvrťrok kontrolu požitia 
alkoholických nápojov zamestnancov Odberateľa, 

i) vykonáva v súčinnosti s Odberateľom kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci pracovísk Odberateľa, 

j) v súčinnosti s Odberateľom vypracováva prevádzkové predpisy, 
k) spolupracuje s orgánmi inšpektorátu práce, a orgánu na ochranu zdravia pri ich 

pôsobení u Odberateľa, 
I) kontroluje plnenie opatrení orgánov inšpekcie práce a o opatreniach prijatých 

Odberateľom, 
m) zastupuje Odberateľa pri kontrolách organov štátnej správy, 
n) vyjadruje sa k žiadostiam o výnimky z technických noriem, 
o) zabezpečuje výkon služieb vlastnými zamestnancami, majúcimi na tento výkon 

odbornú spôsobilosť, 
p) zabezpečuje dodávku a inštaláciu potrebnej bezpečnostnej symboliky 

a dokumentácie pre BOZP v objektoch Odberateľa. 

Ochrana pred požiarmi : 
a) zabezpečuje školenia a overovanie vedomostí z predpisov ochrany pred požiarmi 

novoprijatých študentov a zamestnancov, vedúcich a ostatných zamestnancov 
Odberateľa, osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom 
čase, 

b) zabezpečuje odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, 
c) vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a priestoroch Odberateľa, 
d) určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vzniku požiaru a počet členov 

protipožiarnych hliadok, 
e) vypracúva, aktualizuje, vedie a udržiava v písomnej forme dokumentáciu ochrany 

pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a v súlade so všetkými platnými 
legislatívnymi predpismi, 

f) organizuje a vyhodnocuje 1x ročne cvičný požiarny poplach, 
g) určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavby, 
h) vypracúva správy, rozbory a informácie o stave ochrany pred požiarmi, 
i) zabezpečuje výkon služieb ochrany pred požiarmi vlastnými zamestnancami, 

majúcimi na tento výkon odbornú spôsobilosť, 
j) zastupuje Odberateľa pri kontrolách organov štátnej správy, 
k) zabezpečuje dodávku a inštaláciu potrebnej bezpečnostnej symboliky 

a dokumentácie pre OPP v objektoch Odberateľa. 

Pracovná zdravotná služba : 
a) zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie 

zamestnancov pri práci, 
b) dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré 

môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, 
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom, 
d) poskytuje poradenstvo Odberateľa a zamestnancom, najmä pri : 

- plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk 
a pracovných miest, 

- technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť 
zdravie, 

- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológií a psychológii 
práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej 
ochrany, 

e) spolupracuje pri poskytovaní informácií výcviku a výchovy v oblasti ochrany kladného 
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie, 

f) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou, 



g) zabezpečuje výkon služieb pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami, 
majúcimi na tento výkon odbornú spôsobilosť, 

h) zastupuje Odberateľa pri kontrolách organov štátnej správy. 

4. Protipožiarne vybavenie : 
a) zabezpečuje kontroly, tlakové skúšky, opravy, plnenie a prípadné dodávky 

prenosných hasiacich prístrojov umiestnených v objektoch Odberateľa, 
b) zabezpečuje kontroly, tlakové skúšky a prípadné dodávky požiarnych hadíc 

a hydrantov umiestnených v objektoch Odberateľa. 

B) Odberateľ : 
1. Za účelom poskytovania služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi 

a pracovnej zdravotnej služby dodá Dodávateľovi v jednom vyhotovení všetky interné predpisy 
a dokumentáciu, organizačnú štruktúru Odberateľa. 

2. Umožní Dodávateľovi vstup do všetkých objektov a priestoroch Odberateľa a výkon činností 
v rozsahu článku II. písm. A) tejto zmluvy. 

3. Oznamuje zmeny v organizačnej štruktúre, aktuálny stav zamestnancov a iné podstatné 
skutočnosti ovplyvňujúce vykonávanie predmetných služieb. 

4. Organizačne zabezpečí plynulý výkon služieb uvedených v článku II, písm. A), tejto zmluvy a to 
najmä zabezpečí účasť všetkých zamestnancov Odberateľa na vstupných a periodických 
školeniach z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, odborných 
prípravách protipožiarnych hliadok. 

5. Spolupracuje s Dodávateľom pri vypracovaní prevádzkových predpisov. 

C) Zmluvné strany : 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje budú spracúvať 

v súlade so zákonom č, 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") a to len za účelom 
plnenia predmetu zmluvy. 

2. Pri spracúvaní osobných údajov Odberateľ vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, ktorý spracúva 
osobné údaje vo vlastnom mene. Odberateľ poveruje Dodávateľa, ako sprostredkovateľa 
spracúvaním osobných údajov za nasledovných podmienok: 

a) deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných 
údajov v mene prevádzkovateľa: poskytovateľ je oprávnený začať so spracovaním 
osobných údajov v mene prevádzkovateľa od dňa účinnosti tejto zmluvy, 

b) účel spracúvania osobných údajov: dodávateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať 
za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy a poskytnutia dohodnutých služieb, 

c) názov informačného systému, v ktorom je Dodávateľ oprávnený osobné údaje 
spracúvať: Bezpečnostno-technický systém BTS, 

d) zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať: meno, priezvisko, titul, pracovná 
pozícia (povolanie), adresa bydliska (trvalý, prechodný), dátum narodenia, miesto 
narodenia, rodné číslo, počet nezaopatrených detí, národnosť, štátna príslušnosť, číslo OP, 
zdravotná poisťovňa, lekárske prehliadky, zdravotná spôsobilosť, vzdelanie, pracovná prax, 
rodinný stav, pohlavie, vek, denný vymeriavací základ, 

e) okruh dotknutých osôb: Ing. Vladimír Kluka, Ing. Juraj Zaujec st., Ing. Juraj Zaujec ml., 
Ing. Radoslav Belovič, MUDr.. Gustáv Lepieš, 

f) podmienky spracúvania osobných údajov: zmluvné strany zodpovedajú za bezpečnosť 
osobných údajov a sú povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, 
zničením, stratou zmenou, neoprávneným prístupom, sprístupnením, poskytnutím alebo 
zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento 
účel príjmu primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len 
„bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov , pričom 
berú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 
osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík , ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 
funkčnosť informačného systému, 

g) zoznam povolených operácií s osobnými údajmi: zaznamenávanie, vyhľadávanie, 
prehliadanie, uchovávanie, likvidácia, využívanie za účelom vykonávania školenia o ochrane 
pred požiarmi, 



h) prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval podľa § 8 ods. 2 
prvej vety zákona č. 122/2013 Z. z. a dbal na jeho odbornú, technickú organizačnú 
a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov 
opatreniami podľa § 19 ods. 1 tohto zákona, 

i) prevádzkovateľ nedáva súhlas, aby osobné údaje spracúvala tretia osoba (subdodávateľ), 
j) sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na 

účel dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve a spôsobom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, 
za poskytnuté (vykonané) služby nasledovne: 

2. Pravidelné mesačné platby - vo výške 510,- € mesačne bez DPH. 
3. Náklady na jednotlivé druhy služieb sú v členení: 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : 220,00€ bez DPH / mesiac 
Ochrana pred požiarmi : 220,00 € bez DPH / mesiac 
Pracovná zdravotná služba 70,00 € bez DPH / mesiac 

4. Nepravidelné platby - Výkony budú dohodnuté písomne formou samostatnej objednávky 
a) Kontroly a revízie protipožiarneho vybavenia - podľa článku II. Bodu 4, a to zabezpečenie kontrol 
prenosných hasiacich prístrojov, ako aj kontrol a tlakových skúšok požiarnych hadíc a hydrantov 
vo výške 980,00,- € ročne bez DPH. 
b) Bezpečnostná symbolika a dokumentácie, dodávka protipožiarneho vybavenia - v prípade 
dodávky uvedeného vybavenia budú ceny účtované podľa nasledovnej tabuľky: 

Bezpečnostná symbolika 
Názov Cena bezDPH/1ks (EUR) 
Pozor schod - S 1,50 
Zákaz vstupu nepovoleným osobám - S 1,50 
Zákaz fajčiť - S 1,20 
Stanovište H P - P 1,70 
Požiarny hydrant - S 1,20 
Únikový východ - P 1,90 
Ohlasovňa požiarov - S 1,50 
P - Plast, S - Samolepka 

Opravy, plnenie, tlakové skúšky a dodávka nových prenosných hasiacich prístrojov, ako aj 
dodávka nových požiarnych hadíc a hydrantov 
Názov Cena bez DPH/1ks (EUR) 
Oprava, plnenie a tlaková skúška PHP, 
práškový 2 kg 

14,50 

Oprava, plnenie a tlaková skúška PHP, 
práškový 6 kg 

14,50 

Oprava, plnenie a tlaková skúška PHP, 
C02 - 2kg 

14,50 

Oprava, plnenie a tlaková skúška PHP, 
C02 - 5 kg 

14,50 

Dodávka nového PHP - 2kg práškový 11,00 
Dodávka nového PHP - 6kg práškový 19,00 
Dodávka nového PHP - 2kg C02 30,00 
Dodávka nového PHP - 5kg C02 43,00 
Dodávka novej hadice C 52 27,00 
Dodávka novej prúdnice C 52 11,00 
Dodávka novej hadice D 25 24,00 
Dodávka novej prúdnice D 25 10,00 



5. Dodávateľ bude účtovať k cene za vykonané služby príslušnú daň z pridanej hodnoty. 
6. Dodávateľ služby je povinný fakturovať dohodnutú sumu do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca 

po vykonaní služby. Odberateľ je povinný do 14-tich dní odo dňa doručenia faktúru uhradiť. 
7. V prípade omeškania Odberateľa so zaplatením faktúry, je povinný platiť úroky z omeškania 

vo výške stanovenej platným osobitným právnym predpisom. 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia § 9 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
informáciám a poskytnuté údaje použije len na úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom služieb. 
Sprístupnenie údajov tretím osobám len v prípade, ako to ustanovuje osobitný zákon, alebo 
s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. 

2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je Dodávateľ povinný vrátiť všetky doklady a 
dokumentáciu, ktoré obdržal od Odberateľa pre plnenie zmluvnej činnosti. O vrátení sa vyhotoví 
protokol, ktorý podpíšu obe strany. V prípade nevrátenia všetkých dokladov a dokumentácie je 
dodávateľ povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s tvorbou nových dokladov a dokumentácie ako 
aj ďalších nákladov vyvolaných podmienkami plnenia platných predpisov podľa novej 
dokumentácie a dokladov. Dodávateľ je povinný uhradiť aj prípadné udelené pokuty kontrolných 
orgánov, ktorým by počas prípadnej kontroly nemohla byť predmetná dokumentácia a doklady 
predložené. 

3. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.05.2018 s možnosťou vypovedať ju v dohodnutej 
dobe, pri dodržaní trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto 
zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah vtom 
prípade končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

5. Dohodnuté podmienky platia pre rozsah služieb dohodnutých ku dňu podpísania zmluvy. 
6. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je prečítaná, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
8. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrži Dodávateľ a 1 exemplár 

Odberateľ. 

Dodávateľ : Odberateľ : 

V Hrušovanoch, dňa V Trenčíne, dňa 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

doc. Ing. Jozef híabánik, PhD. 
rektor TnUAD 


