
  

Strana 1 (celkom 4) 

DODATOK č.T-45.3103 K ZMLUVE O CERTIFIKÁCII č.T-45.0539 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvná strana: 
 
Názov spoločnosti:  BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo:    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO:    35914823 
DIČ:    2021922727 
IČ DPH:   SK2021922727 
Register:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34344/B 
Bankové spojenie:   
Zastúpená:   pánom Ing. Jakubom Kejvalom, konateľom spoločnosti na strane jednej, 
 
(ďalej v texte uvádzané ako „BVSK“) 
 
a  
 
zmluvná strana: 
 
 
Názov spoločnosti:            Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:    00626031 
DIČ:                 2021125821 
IČ DPH:   SK 2021125821 
Bankové spojenie:      
Zastúpená:   pánom Ing. Martinom Lakandom, generálnym riaditeľom spoločnosti na strane druhej 
 
 
(ďalej v texte uvádzané ako „Zákazník“).  
 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok o  recertifikácii QMS/EMS, k platnej zmluve T-45.0539 a to v rozsahu a za 
podmienok uvedených nižšie. 
 
0.1  VÝKLAD POJMOV 

0.1.1  BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. (ďalej i ako BVSK) - certifikačná organizácia akreditovaná k vykonávaniu 
certifikácie systémov manažérstva (napr. systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2008/STN EN ISO 9001: 
2009, resp. ISO 9001:2015, ďalej ako QMS; systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: 2004/STN 
EN ISO 14001:2005,resp. ISO14001:2015 ďalej ako EMS; systém manažérstva BOZP podľa BSi OHSAS 18001: 
2007/STN OHSAS 18001:2009, ďalej HSMS; systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000: 
2005/STN EN ISO 22000: 2006, ďalej ako FSMS a iné) a ich vzájomnej kombinácie ako integrovaný manažérsky systém, 
ďalej ako MS, príp. ďalších iných manažérskych systémov. Manažérske systémy môžu byť certifikované i samostatne. 

0.1.2   Zákazník - v rámci tejto zmluvy znamená organizáciu, ktorá požaduje certifikáciu MS, teda zákazníka BUREAU 
VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 

0.1.3  Audit - posúdenie funkčnosti manažérskeho systému na základe súboru čiastkových auditov voči referenčnej norme 
zvolenej Zákazníkom, vykonaný oprávnenými audítormi BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 

0.1.4 Prvotný certifikačný audit sa skladá z dvoch etáp:  
a) I. etapa auditu - úvodné preverenie zvoleného systému manažérstva Zákazníka. 

  b) II. etapa certifikačného auditu - preverenie systému zvoleného manažérskeho systému v mieste a jednotlivých 
lokalitách Zákazníka, ktoré vedie k jeho certifikácii, nasleduje po I. etape certifikačného auditu. 

0.1.5  Dozorný audit - dozor nad zvoleným systémom manažérstva vykonávaný formou pravidelných auditov v zmysle 
požiadaviek normy ISO 17021: 2011. 
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0.1.6 Následný audit - fyzické overenie implementácie nápravných opatrení navrhnutých Zákazníkom v odozve na 
nezhodu/nezhody zistené pri audite alebo mimoriadnom audite. 

0.1.7  Recertifikačný audit  - opätovné preverenie zvoleného systému manažérstva pri dodržaní podmienok stanovených normou 
ISO/IEC 17021: 2011, príp. jej slovenskou verziou STN EN ISO/IEC 17021: 2011. 

0.1.8  Mimoriadny audit - preverenie systému mimo plánu auditu, predpokladaný schémou dozoru BUREAU VERITAS 
SLOVAKIA spol. s r.o. nad systémom manažérstva. Vykonáva sa hlavne v nasledujúcich prípadoch: 

•   ak si praje Zákazník rozšíriť rozsah certifikácie. 

• ak dôjde k podstatným zmenám v systéme manažérstva Zákazníka. 

0.1.9 Certifikačný proces – súbor krokov vedúcich k schváleniu vydania certifikátu príslušného manažérskeho systému 
stanovených príslušnými postupmi normou ISO 17021: 2011, certifikačného orgánu a akreditačných schém. 

0.1.10 Certifikát – dokument vydaný BVSK o plnení kritérií stanovených pre daný manažérsky systém. Certifikát vydaný 
v rôznych jazykových mutáciách alebo pod rôznymi akreditáciami sa chápe ako jedno vydanie.  

0.1.11 Certifikačná značka – značka poskytnutá certifikujúcou entitou Zákazníkovi na preukázanie jeho certifikácie. Jej 
používanie je definované v príslušnom dokumente certifikačnej spoločnosti BVSK. 

0.1.12 Akreditačná značka – značka poskytnutá certifikačnej spoločnosti akreditačným subjektom, ktorú môže certifikovaný 
subjekt/Zákazník používať za jasne stanovených podmienok definovaných v príslušnom dokumente certifikačnej 
spoločnosti. 

0.1.13 Správa z auditu – dokument popisujúci proces auditu, pričom jej vlastníkom zostáva certifikačný orgán. Zákazníkovi je 
odovzdávaná zvyčajne v elektronickej forme, na požiadanie i v tlačenej verzii. 

1.  ZMLUVNÝ VZŤAH 

1.1 Tento dodatok k zmluve  je  založený  na  žiadosti  – SF01  Žiadosť o certifikáciu. BVSK uskutoční posúdenie 
manažérskeho systému Zákazníka a jeho implementácie podľa platných predpisov BVSK uvedených v bode 11, 
certifikačných a akreditačných pravidiel a v súlade ISO 17021: 2011. 

 
1.2  Predmetom tohto dodatku je vykonanie auditu manažérskeho systému, pozostávajúceho z systému manažérstva kvality 

podľa normy  ISO 9001:2015, ďalej ako QMS, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO14001:2015 
ďalej ako EMS; systém manažérstva Zákazníka podľa príslušných noriem, ako aj ďalších auditov súvisiacich s procesom 
vystavenia certifikátu a jeho udržiavania v zmysle normy ISO/IEC 17021: 2011, vnútorných certifikačných postupov 
BVSK a dohodnutej akreditačnej schémy.      

  
1.3 Tento dodatok k  zmluve je platný odo dňa jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

1.4 Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2.   ZODPOVEDNOSTI  

2.1  Zodpovednosť BVSK, ako jednej zo zmluvných strán, je uskutočniť posúdenie a certifikáciu manažérskeho systému 
definovaného v bode 1.2. Zákazník v súlade s platnými postupmi pre certifikačnú činnosť a v súlade dokumentom 
„Všeobecné podmienky certifikačných služieb a Špecifické podmienky certifikačných služieb“ vykoná certifikáciu. 
Vzhľadom k svojej koncepcii trvalého zlepšovania služieb si BVSK vyhradzuje právo meniť obsah týchto postupov. 

 
2.2  Zodpovednosťou Zákazníka, ako jednej zo zmluvných strán, je poskytnúť BVSK všetky potrebné dokumenty, informácie 

a vybavenie tak, aby BVSK bolo umožnené uskutočniť služby v rámci tejto zmluvy.  
 
3.     CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Mimoriadne audity budú účtované na základe skutočnej spotreby času (počtu hodín alebo dní) podľa ceny v zmysle 
Prílohy č. 1, článok C3 zmluvy o certifikácii č. T-45.0539, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 

3.3 Termín splatnosti faktúry za uskutočnenie auditu systému manažérstva je do 14 dní po jej doručení Zákazníkovi. 
Vystavenie certifikátu (alebo certifikátov) bude viazané  na jej uhradenie. 

3.4 Faktúry za následné, dozorné, prípadne mimoriadne audity systému manažérstva budú splatné do 14 dní  odo dňa ich 
doručenia Zákazníkovi.  
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3.4.1 Nárok na fakturáciu vzniká podpísaním a prevzatím dokumentu Záznam o účasti na otváracom a záverečnom 
stretnutí / Openning and Closing Meeting Record. 

3.5 V prípade omeškania platieb bude navyše účtované 0,05% z  fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 
4.       UKONČENIE ZMLUVY  

          Zmluvný vzťah založený týmto dodatkom možno ukončiť výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo dohodou zmluvných 
strán a to nasledovne:   

4.1  Písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany doručenou druhej strane 90 dní pred dátumom, ku ktorému si želá tento 
zmluvný vzťah ukončiť. 

4.2  Neplnením podmienok pre používanie udelenej certifikácie zo strany Zákazníka alebo nedodaním služby BVSK za 
dohodnutých požiadaviek  a za nižšie uvedených podmienok, a to: 

4.2.1  Okamžite po oznámení podstatného porušenia tejto zmluvy a jej príloh ktoroukoľvek zo strán strane druhej. 

4.2.2  Ukončením predmetu podnikania (v úplnom alebo čiastočnom rozsahu) súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou z  dôvodov likvidácie alebo vydania súdneho rozhodnutia. 

4.2.3  Ukončením predmetu podnikania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou 
z dôvodov vzdania sa ďalšieho uskutočňovania predmetu podnikania či už úplne alebo čiastočne. 

4.3  V prípade ukončenia  platnosti dodatku tejto zmluvy z dôvodov uvedených v bode 4.1 a/alebo 4.2 stráca certifikát BVSK 
platnosť do 1 roka od vykonania posledného auditu. Zákazník je v takom prípade povinný ihneď prestať používať 
certifikát a poskytnuté certifikačné i akreditačné značky a zaslať ho/ich BVSK na zneplatnenie; to isté platí aj pre 
akúkoľvek dokumentáciu a značky na takúto certifikáciu odkazujúcu, ako aj pre všetky ostatné náležitosti týkajúce sa 
certifikácie. 

 
5.  ZÁKLADNÉ PODMIENKY 
5.1  Zákazník sa týmto zaväzuje a zaručuje BVSK, že bude plniť v priebehu doby platnosti dodatku zmluvy požiadavky 

podmieňujúce vystavenie a udržovanie certifikácie na dohodnutý systém manažérstva, príp. ich kombinácie vrátane 
všetkých súvisiacich noriem, ustanovení a predpisov, podľa ktorých je certifikát vystavený. 

5.2  Zákazník týmto zaručuje úplnosť a presnosť všetkých dokumentov a informácií odovzdaných BVSK pre účely tejto 
zmluvy. 

 

6.        ĎALŠIE DOHODNUTIA 
6.1 Všetky služby ponúkané v  rámci UKAS akreditácie sú realizované pod kontrolou manažmentu Bureau Veritas 

Certification holdingu SAS - UK Branch", týka sa QMS a EMS. 
 
6.2.         Miesta výkonu auditov sú na adresách: 
              1. SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica,     
              2. SAŽP, Karloveská 2, Bratislava 
              3. SAŽP, Grosslingova 35, Bratislava 
              4. SAŽP, Dolný Val 20, Žilina 
 
7.        ZÁRUKY 
7.1  V prípade úmyselného konania bude výška ručenia BVSK za akúkoľvek stratu alebo škodu obmedzená na čiastku 

neprevyšujúcu maximálnu cenu účtovanú BVSK za príslušný audit, v súvislosti  s ktorou taká strata alebo škoda  nastala. 

7.2  Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na smrť alebo zranenie osôb. Zákazník však musí udržovať poistenie, 
postačujúce k plneniu ručenia, ktoré by mohlo vzniknúť ako následok činností vzťahujúcich sa k tejto zmluve, za škody 
vzniknuté tretej strane. 

 
8.   VYŠŠIA MOC 

BVSK ani Zákazník nepreberajú v žiadnom ohľade ručenie za nesplnenie záväzkov, ktoré je spôsobené činnosťami či 
udalosťami, nad ktorými nemajú kontrolu a ktoré nemôžu byť dôvodne predpokladané. 
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9.   MLČANLIVOSŤ 

S výnimkou prípadov, kedy tak môže byť vyžadované zo zákona sa BVSK a Zákazník zaväzujú uchovávať ako prísne 
dôverné všetky informácie, ktoré získajú alebo získali v priebehu platnosti tejto zmluvy a v súvislosti s ňou neoznamovať 
ich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 

 
10. PRÁVNY STATUS 

          Tento dodatok k zmluve podlieha platným zákonom Slovenskej republiky.  
 
11.   SÚČASNÉ PLATNÉ PREDPISY 

• Politika ako používať certifikačnú značku BVSK a značiek akreditačných orgánov (odovzdáva sa až po schválení 
a vydaní príslušného certifikátu manažérskeho systému).Všetky ostatné ustanovenia  sú podľa platnej zmluvy. 

 
 

 
 
 
 
Za Slovenskú agentúru životného prostredia 
                                                                                                                       
 
 
 
..........................................................          V Banskej Bystrici, dňa: .......... 
Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
Za BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
..........................................................           V Bratislave, dňa: .............     
Ing. Jakub Kejval, konateľ  


