ZMLUVA
o vykonaní pomocných prác
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
číslo: N ZVJS-2-28/34-2014
Čl. 1
Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Nemocnica pre obvinených a odsúdených
a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Stredisko služieb vedľajšieho hospodárstva
Sídlo: Súdna 15, 911 96 Trenčín 1
Korešpondenčná adresa: Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín 1
Štatutárny zástupca: plk. Ing. Miloš Drgo, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0016 4736
IČO: 00738301
DIČ: 2021332357
(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávateľ:

Jaroslav Prekop Autoškola
Brnianska 1, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Prekop
Bankové spojenie: Istrobanka Trenčín
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0846 1491
IČO: 22824804
DIČ: 1020315307
(ďalej len „objednávateľ“)
Čl. 2
Predmet zmluvy

(1) Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať pomocné stavebné a zámočnícke práce a pomocné práce pri údržbe vozidiel. Pomocné práce budú vykonávané odsúdenými zaradenými na výkon trestu odňatia slobody v Otvorenom oddelení pri Nemocnici pre
obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.
(2) Predmetom zmluvy nie sú práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, práce na lešení
a pod.
(3) Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť cenu za vykonané práce v dohodnutej výške a v stanovenom termíne podľa čl. 4 a čl. 5 tejto zmluvy.
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Čl. 3
Čas plnenia a miesto plnenia
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať práce od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najskôr však od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
(2) Dohodnutá pracovná doba je pondelok až piatok od 7,00 hod. do 15,30 hod , na
pracovnú zmenu pripadá 8 hodín výkonu prác a 0,5 hodiny na prestávku v práci na jedlo
a oddych podľa Zákonníka práce.
(3) Základná dĺžka pracovnej zmeny odsúdeného je 8 hodín, minimálne však 5 hodín.
Túto nie je možné plánovať kratšiu, okrem mimoriadne odôvodnených prípadov (nepriaznivé
počasie, prevádzkové havárie, neočakávané výluky a i.), kedy môže byť zmena ukončená
skôr.
(4) V prípade zmeny pracovnej doby je objednávateľ povinný predmetnú zmenu vopred nahlásiť zhotoviteľovi písomnou formou.
(5) Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať mesačný fond pracovnej doby.
(6) Miestom plnenia je Trenčín a Trenčianska Turná.
(7) Objednávateľ je povinný ráno pri preberaní odsúdených nahlásiť presné miesto
výkonu prác, ako aj prípadnú zmenu miesta v priebehu dňa (telefonicky).
Čl. 4
Cena prác
(1) Cena prác je závislá od výkonu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.
(2) Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej sadzbe na jednu osobu a pracovnú hodinu
v sume 1,65 €.
(3) Zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu je 25%, v noci 20%, vo sviatok 100% z
dohodnutej sumy. Nadčas: 25% v pracovné dni, 50% v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
Čl. 5
Platobné podmienky
(1) Cenu za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorej podkladom bude týždenný pracovný výkaz o odpracovaných hodinách podpísaný poverenými pracovníkmi oboch zmluvných strán.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) Faktúra bude obsahovať tieto údaje :
označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo,
číslo zmluvy,
číslo faktúry,
deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
fakturovanú sumu,
označenie diela,
týždenné pracovné výkazy,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

(3) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
(4) Zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je povinný faktúru uhradiť do 14 dní od
ich vystavenia, alebo ich v tejto lehote vráti poskytovateľovi s oprávnenými pripomienkami
na opravu, resp. doplnenie.
(5) V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne, bude objednávateľ penalizovaný zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň
omeškania.
(6) V prípade neuhradenia faktúry ani v dodatočne určenej primeranej lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený bez ďalšieho upozornenia uplatniť vymáhanie pohľadávky
príslušným súdom.
Čl. 6
Povinnosti poskytovateľa
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje.
realizovať práce uvedené v predmete tejto zmluvy prostredníctvom 1 - 4 odsúdených
podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa,
b) vybaviť odsúdených bežným pracovným odevom a obuvou,
c) zabezpečiť prípravu a podanie stravy na vlastné náklady (dovoz stravy na pracovisko zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady),
d) zabezpečiť vykonanie základného vstupného poučenia o predpisoch BOZP pre vykonávanie práce pred ich zahájením,
a)

(2) V prípade mimoriadnych situácií, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu
zmluvy, je poskytovateľ povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa; zmluvné strany
operatívne dohodnú ďalší postup.
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Čl. 7
Povinnosti objednávateľa

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

(1) Objednávateľ sa zaväzuje:
poskytnúť prácu pre 1 - 4 odsúdených,
pripraviť pracovisko a zabezpečiť pracovné a ochranné prostriedky v súlade s nariadením
vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
zabezpečiť sociálno-hygienické podmienky pre odsúdených v zmysle záväzných opatrení stanovených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 42 a nasl.
zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov,
zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. , zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákona
č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z týchto predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi,
vykonať preškolenie z príslušných predpisov o BOZP na pracovisku s dôrazom na špecifiká a riziká vykonávanej práce; o vykonaných preškoleniach viesť predpísanú dokumentáciu,
zabezpečiť dovoz stravy pre odsúdených na pracovisko, alebo poskytnúť stravu vo vlastnej réžii,
zabezpečiť prepravu odsúdených z miesta nástupu OO Opatovce na zmluvne dohodnuté
pracovisko a z pracoviska, pri preprave odsúdených použiť dopravné prostriedky určené
k preprave osôb,
pri prácach na cestných komunikáciách a v ich blízkosti zabezpečiť používanie pracovného odevu s reflexnými prvkami,
poskytovať odsúdeným na pracovisku zásadne iba nealkoholické nápoje pre zabezpečenie
pitného režimu; okrem nápojov nie je možné poskytovať odsúdeným žiadne ďalšie naturálne pôžitky, pri vzniku pracovného úrazu postupovať v súlade s § 17 zákona č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
v prípade záujmu o jednorazové naturálne ohodnotenie odsúdených, ako mimoriadneho
prejavu spokojnosti s kvalitnými, resp. dlhodobými pracovnými výkonmi objednávateľ
tento krok vopred prekonzultuje so štatutárnym zástupcom zhotoviteľa.

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že odsúdení nebudú vykonávať práce a činnosti, ktoré
nie sú zmluvne dohodnuté. Každá zmena charakteru práce a činnosti musí byť vopred zmluvne dohodnutá a upravená v dodatku k tejto zmluve.
(3) Objednávateľ sa zaväzuje nezadávať odsúdeným výkon prác a činností, na ktoré
je potrebné osobitné oprávnenie alebo osvedčenie a na ktoré nemajú platné poučenia o BOZP.
Zároveň sa zaväzuje, že odsúdení nebudú vykonávať činnosti, na ktoré je potrebné osobitné
oprávnenie, osvedčenie alebo zaškolenie, pokiaľ takéto oprávnenie, osvedčenie nevlastnia,
alebo takéto zaškolenie preukázateľne neabsolvovali.
(4) Za prípadné škody a pracovné úrazy vzniknuté porušením predmetu plnenia
zmluvy a predpisov BOZP zodpovedá objednávateľ.
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(5) Objednávateľ je povinný umožniť vstup na miesto výkonu prác príslušníkom
zboru vykonávajúcim kontrolu.
(6) Objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny stanovené internými predpismi
Zboru väzenskej a justičnej stráže, resp. zhotoviteľa pre styk s odsúdenými, s ktorými bol
preukázateľne oboznámený.
Čl. 8
Odstúpenie od zmluvy a jej vypovedanie
(1) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmluvu možno vypovedať každá zo zmluvných strán písomnou formou s jednomesačnou výpovednou lehotou.
(2) Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade hrubého
porušenia zmluvy objednávateľom. Hrubým porušením zmluvy sa rozumie porušenie čl. 5
ods. 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) až e) a písm. i).
(3) Poskytovateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu ihneď v prípade, ak
by došlo k výraznému zníženiu počtu odsúdených v stredisku (amnestia, hromadné ochorenie), alebo v prípade neplnenia finančných záväzkov objednávateľom.
Čl. 9
Zodpovednosť za škodu
(1) V prípade vzniku škody neúmyselnou, ako aj úmyselnou činnosťou odsúdených je
objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu prizvať splnomocneného pracovníka poskytovateľa k jej prešetreniu.
(2) Pri posudzovaní zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi sa postupuje podľa všeobecne platných právnych predpisov.
(3) Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi z dôvodu mimoriadnych udalostí spočívajúcich najmä:
a) z dôvodu prepustenia odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody na základe amnestie
prezidenta republiky,
b) nenastúpenia odsúdených do práce z dôvodu hromadného ochorenia alebo karantény,
c) nenastúpenia odsúdených do práce zo závažných bezpečnostných dôvodov a opatrení
zhotoviteľa.
(4) Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré spôsobia odsúdení výkonom prác, ktoré im prikázal objednávateľ v rozpore s čl. 7 ods. 3 tejto zmluvy.
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Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do 31. 12. 2015.
(2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Zmluvné strany berú
na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená
v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).
(3) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v registri podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
(4) Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak sú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán
a zverejnené v registri. Pre platnosť dodatkov k zmluve sa viaže dohoda o celom obsahu.
(5) Okrem osôb uvedených v čl. 1 tejto zmluvy je oprávnený zmluvne rokovať
a podpisovať dohody zmluvných strán vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa Ing. Ján Vražda.
(6) Ostané právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
(7) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží
jeden rovnopis a poskytovateľ dva rovnopisy.
(8) Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni a ani nie za nápadne
nevýhodných podmienok, prejavy vôle strán sú určité a zrozumiteľné, strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Trenčín

Trenčín

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Mgr. Jaroslav Prekop

plk. Ing. Miloš Drgo
riaditeľ
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