Zmluva o poskytovaní služieb
odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
technika požiarnej ochrany, / BOZP a PO/
uzatvorená medzi
Objednávateľ :

Špeciálna základná škola
Hlavná č. 236/67
976 52 Čierny Balog
Zastúpený : Mgr. Anna Jozefíková – riaditeľka školy
IČO: 35984635
DIČ: 2021626156
(ďalej len objednávateľ )
a

Poskytovateľ :

HLÁČIK – HV, s.r.o.
Nálepkova 5
977 01 Brezno
Zastúpený odbornými pracovníkmi: Viliam Hláčik, Marta Šimončičová
IČO: 51165384
DIČ : 2120616718
( ďalej len poskytovateľ)

PREAMBULA
Táto zmluva je uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
Čl. l
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení neskorších predpisov a technika požiarnej ochrany podľa zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, pre zamestnávateľa Špeciálna základná škola,
Hlavná 236/67, Čierny Balog.
Čl. 2
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať funkciu odborného pracovníka bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v súlade s ustanoveniami, Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov o BOZP a technika požiarnej ochrany v súlade s ustanoveniami Zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
2. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa na úseku bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
3. Všetky údaje a informácie poskytované objednávateľom v súvislosti s jeho činnosťou je
poskytovateľ povinný uchovávať v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem
prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutne alebo užitočné za účelom plnenia tejto
zmluvy.
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Čl. 3
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje :
1. Zabezpečiť vstup poskytovateľa do všetkých svojich priestorov.
2. Vytvoriť podmienky pre výkon činnosti uvedených v čl. 1 tejto zmluvy.
3. Zabezpečiť súčinnosť všetkých pracovníkov pri plnení činnosti podľa čl. 1 tejto zmluvy a
povinnosti predkladania požadovanej dokumentácie a informácii od všetkých vedúcich
pracovníkov.
4. Oboznámiť poskytovateľa so všetkými zmenami realizovanými v objektoch objednávateľa
(stavebné zmeny, organizačné zmeny a pod.)
5. Zabezpečiť účasť zamestnancov objednávateľa na školeniach a odbornej príprave podľa
dohodnutých termínov týchto akcii.
6. Zabezpečiť účasť poskytovateľa pri kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho dozoru
včasným oznámením termínu kontroly.
Čl. 4
Odmena za poskytované služby
1. Za poskytovanie služieb podľa čl. 1 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ poskytovateľovi
zmluvnú cenu 130 €, za kalendárny štvrťrok na dohodnutý účet v peňažnom ústave
poskytovateľa za vykonanie kontroly BOZP a PO.
2. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu, a ochrany zdravia pri práce nad rámec
služieb BOZP a PO.
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov raz za rok:
2,50 € / ks
Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov raz za 5 rokov:
16,00 € / ks
Dychové skúšky zamestnancov raz za 3 mesiace
3,50 € / osoba
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť poskytovateľovi mimoriadne náklady nevyhnutne
a účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy napr. pri zmene legislatívy BOZP a PO a ochrany
zdravia pri práce. Mimoriadne náklady je objednávateľ povinný uhradiť len v tom prípade, ak
rozsah a účel vopred ústne alebo písomne odsúhlasil.
4. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom finančného
ústavu objednávateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, najneskôr do 15 dní po
obdržaní daňového dokladu - faktúry, ktorá musí obsahovať obvyklé náležitosti podľa zákona.
V prípade ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne
údaje, ma objednávateľ právo ju vrátiť poskytovateľovi na opravu.
Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takomto prípade plynúť až odo dňa doručenia
opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.
5. Poskytovateľ nie je platca DPH.
Čl. 5
Právo kontroly
1. Objednávateľ má právo kontrolovať úroveň a úplnosť poskytovaných služieb podľa čl. 1
tejto zmluvy v prítomnosti splnomocneného zástupcu poskytovateľa a to sám, alebo
povereným zamestnancom ŠZŠ, pre ktorý poskytovateľ odborné služby poskytuje.

2

Čl.6
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .
Čl. 7
Vypovedanie zmluvy
1. V čase platnosti zmluvy je túto možne vypovedať z dôvodov :
a) v prípade neplnenia ustanovení tejto zmluvy zmluvnými stranami, resp. jednou zmluvnom
stranou, v tomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
nasledujúcim po doručení písomnej výpovede.
b) bez uvedenia dôvodu, kedy je výpovedná lehota jeden mesiac a plynie od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1. V prípade nezabezpečenia činnosti podľa čl. 2 odst. 1, zodpovedá poskytovateľ za
prípadné škody vzniknuté objednávateľovi, na ktoré neupozornil, podľa miery zavinenia,
okrem pracovných povinností vedúcich zamestnancov objednávateľa vyplývajúcich zo
Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi §§ 4 a 5 v znení neskorších
predpisov a z § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán
formou číslovaných dodatkov potvrdených obidvomi zmluvnými stranami.
3. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
podpisom svojich štatutárnych zástupcov.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana dostane jedno vyhotovenie.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
7. Prílohou č. 1 tejto zmluvy sú ,,Doklady o odbornej spôsobilosti".
8. Podpisom tejto zmluvy sa ruší zmluva o poskytovaní služieb č.03/2014, zo dňa 10.12.2014.

Čierny Balog, dňa 16.4.2018

za poskytovateľa :

za objednávateľa :

…………........................………………..
Viliam Hláčik
konateľ spoločnosti

…………………………………
Mgr. Anna Jozefíková
riaditeľka školy
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