Zmluva o poskytovaní služieb
Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,
Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Margitou Kaplanovou, regionálny hygienik-zastupujúci
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
Číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0013 4588
BIC: SPSRSKBAXXX
a
Dodávateľ: Veronika TRECIAKOVÁ, Palmová 12, 040 01 Košice
IČO: 37518216
DIČ: 1024214444
Bankové spojenie: Poštová banka Košice
Číslo účtu: SK67 6500 0000 0000 1007 1240
BIC:POSNSKBA
uzatvárajú podľa § 269 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní
služieb na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi, v znení neskorších predpisov ( ďalej len 314/2001 Z.z.), vyhl. č. 121/2002
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a na úseku BOZP v zmysle zák. 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 ( ďalej len zák.č. 124/2006 Z.z. ).
Článok 2
Predmet zmluvy
1) Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať pre objednávateľa činnosti týkajúce sa služieb
technika požiarne ochrany v zmysle § 9, ods. 2, zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi v nasledovnom rozsahu:
a) vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, vedenie požiarnych kníh,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov
protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy
protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v
súlade so skutočným stavom, podľa platnej legislatívy,
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
g) označovanie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi a zákazmi,
h) v spolupráci s vedúcimi zamestnancami zabezpečovať odstraňovanie zistených
nedostatkov štátnym požiarnym dozorom,
i) zabezpečovať revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a protipožiarnej techniky.

2) Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať pre objednávateľa činnosti týkajúce sa služieb
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zák č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
nasledovnom rozsahu:
A) Bezpečnostno - technická služba - § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..
B) Vykonávanie prehliadky za účelom posúdenia stavu bezpečnosti práce u objednávateľa s
následným vystavením protokolu so zistenými skutočnosťami a nedostatkami.
C) Vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov v tejto
oblasti.
D) Novelizácia dokumentácie BOZP v prípade zmeny právnych predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj v prípade zmien u objednávateľa.
E) Vykonávanie školení pracovníkov v oblasti BOZP a overovanie ich znalostí:
a) vstupné – do 2 dní od nahlásenia objednávateľom,
b) periodické – u vedúcich a THP minimálne 1 x za 2 roky a u ostatných pracovníkov
minimálne 1 x za 2 roky,
c) jednorázové, sezónne a príležitostné – do 2 dní od nahlásenia objednávateľom.
F) Vykonávanie kontrolnej činnosti, ktoré pozostáva:
a) 1x ročne vykonať komplexnú kontrolu stavu BOZP v priestoroch objednávateľa
samostatne pre všetky subjekty, vyhodnotiť nebezpečné faktory pracovného prostredia
a písomnú správu podať objednávateľovi spolu s návrhom na odstránenie nedostatkov.
b) 1x štvrťročne vykonať preukázateľne kontrolu stavu bezpečnosti práce.
c) Vykonávanie námatkových kontrol stavu BOZP.
G) Účasť pri všetkých kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru, ktorých termín musí
objednávateľ dodávateľovi vopred včas nahlásiť.
H) Plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich inšpekciu práce.
I) Šetrenie a registrácia pracovných úrazov zamestnancov vrátane odškodnenia.
J) Poradenská služba v oblasti bezpečnosti práce.
3) Dodávateľ bude vykonávať a zabezpečovať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa na
Ipeľskej č. 1, Rooseveltovej č. 8 a Sennom trhu č. 4 v Košiciach.

Článok 3
Cena, spôsob a termín splatnosti
1. Cena sa uzatvára dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky
č.87/1996 Z.z. v sume 110,- € na mesiac za poskytnuté služby. Dodávateľ nie je platcom DPH. V
mesačnej paušálnej platbe sú zahrnuté všetky režijné náklady, t.j. náklady za školenia, dopravu,
vypracovanie a vedenie dokumentácie a pod.
2. Úhrada sumy v zmysle článku 3, bodu 1 tejto zmluvy vykoná objednávateľ na základe faktúry
vystavenej dodávateľom. Faktúra je splatná do 14 dní.

Článok 4
Povinnosti zmluvných strán
1. Povinnosti objednávateľa:
a) Objednávateľ poskytne dodávateľovi všetky informácie a doklady potrebné pre zabezpečenie
predmetu zmluvy.
b) Objednávateľ , v prípade ohlásenia kontroly zo strany orgánov kontroly v tejto oblasti, bude
o tomto s dostatočným predstihom informovať dodávateľa a prizve ho k tejto kontrole.
c) Objednávateľ zabezpečí neodkladne odstránenie závad, na ktoré bol upozornený dodávateľom.
V prípade, že tieto závady neodstráni, resp. nezabezpečí ich odstránenie v termíne dohodnutom
medzi zmluvnými stranami a tieto závady by boli dôvodom na udelenie pokút alebo sankcií zo
stany príslušných štátnych orgánov, zbavuje sa dodávateľ povinnosti zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške pokuty (sankcie) uloženej orgánom kontroly v zmysle čl. 5 bod 1. tejto
zmluvy.
d) Objednávateľ v prípade zistenia nedostatkov pri plnení predmetu zmluvy bude toto u neho
bezodkladne reklamovať a prizve dodávateľa k ich prevereniu.
2. Povinnosti dodávateľa:
a) Dodávateľ je oprávnený pri plnení predmetu zmluvy vstupovať do objektov a zariadení
objednávateľa, vyžadovať súčinnosť zamestnancov objednávateľa.
b) Pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou a pracovať na profesionálnej úrovni.
c) Preukázateľným spôsobom písomne upozorniť na potrebu odstránenia nedostatkov zistených
pri kontrolnej činnosti na pracoviskách objednávateľa.
d) Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi z dôvodu nesplnenia predmetu
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek sankcie zo strany príslušných štátnych orgánov
kontroly činnosti, ktorú zabezpečuje dodávateľ podľa tejto zmluvy, budú považované za
porušenie povinností dodávateľa. Za toto porušenie je dodávateľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške pokuty (sankcie) uloženej orgánom kontroly.
e) V prípade nových právnych úprav novelizovať dokumentáciu a oboznamovať s ňou
zamestnancov objednávateľa.
f) Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách a nezneužiť informácie
o ktorých sa dozvedel pri plnení predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať všetky
povinnosti, ktoré pre neho, ako oprávnenú osobu, ktorá získava a spracúva osobné údaje
u objednávateľa vyplývajú z ustanovení zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Dodávateľ sa zaväzuje, že získané informácie nebude
rozširovať, okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom
plnenia tejto zmluvy.
g) Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne
dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich výkon,
oznámi túto skutočnosť bez prieťahov objednávateľovi.
h) Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy dočasne aj prostredníctvom
inej spôsobilej osoby, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť objednávateľovi. Za činnosť
takejto osoby zodpovedá tak, akoby predmet zmluvy dodával sám.

Článok 5
Záverečné ustanovenia..
1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2016.
2) Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3) K vypovedaniu zmluvy môže dôjsť bez udania dôvodu, výpovedná doba je jeden mesiac a
plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď musí byť
doručená písomne druhej strane.
4) Zmluvu možno zrušiť aj mimo výpovednej lehoty a to po vzájomnej dohode.
5) Všetky doplnky tejto zmluvy alebo jej zmeny, musia mať písomnú formu a musia byť
odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
6) Dodávateľ raz ročne predloží objednávateľovi súhrnnú správu o priebehu vykonávania
služieb a celkovom stave na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP .
7) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a
druhý objednávateľ.

V Košiciach, dňa

Veronika Treciaková
............................................................
dodávateľ

MUDr. Margita Kaplanová
.........................................................
odberateľ

