
Z M L U V A
č. 1/2014

o poskytovaní služieb v zabezpečovaní 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

v súlade s § 566 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91Zb.

I.
uzatvorená medzi :

1. Odberateľom: Obec Podbiel, Podbiel 210
v zastúpení Slavomír Korčuška -  starosta obce 
IČO: 00314790 DIČ: 2020561829

2. Dodávateľom: Dušan Pacura,
Služby BOZP a OPP 
Podbiel 387 , 027 42

100:40608603 DIČ:1031340991

II.
Predmet zmluvy

Dodávateľské plnenie úloh v zmysle: § 9 odst.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi 
a vykonávanie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 22 odst.1 zákona NR 
SR124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene doplnení niektorých zákonov.

fij Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle uvedených zákonov vykonávať pre odberateľa nasledovné 
činnosti:

1. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečnostnotechnická služba
a/ poskytovanie poradenských služieb v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koor

dinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä 
z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, 

pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organi 
začného a personálneho zabezpečenia, 

b/ primerane plnenie úloh ustanovených v § 26 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
c/ v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňovanie postojov zamestnávateľa, vedúcich 

zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

2. Oblasť ochrany pred požiarmi.

Technik požiarnej ochrany: 
a/vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
b/ určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtov členov protipožiarnych hliadok 
c/vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok 
d/vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 

stavom
e/ určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a 
vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby 

f/ organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

BI Odberateľ sa zaväzuje :

a/ vytvárať priaznivé podmienky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 
b/ poskytovať dodávateľovi dokumentáciu a informácie potrebné pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany 
c/ umožniť dodávateľovi vstup na svoje pracoviská za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy
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III.

Úhrada za dohodnuté činnosti

Za plnenie predmetu tejto zmluvy bude odberateľ hradiť na účet dodávateľa paušálnu mesačnú 
fakturovanú čiastku 30,0 €.

Platby bude odberateľ uhrádzať na účet dodávateľa v pravidelných splátkach podľa termínu splatnosti 
faktúry. V prípade omeškania úhrady, je  dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
za každý deň omeškania z fakturovanej sumy.

Dodávateľ nie je  platiteľom DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť zmenená písomnou dohodou zmluvných strán. Ak žiadna 
zo zmluvných strán k uvedenému termínu nevznesie k zmluve písomné pripomienky, mení sa jej platnosť na 
dobu neurčitú.

Potom môže byť zrušená dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 
mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

Táto zmluva má dve strany a bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. Zmluvné strany prehlasujú, že si text riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho 
súhlasu ju podpísali.

IV.
Platnosť zmluvy

Dodávateľ:

Dušan Pacura
Služby BOZP a OPP 

IČ0 40608603.DIČ: 1021340991

V Podbieli 2.1.2014


