
Z M L U V A  č. 
o poskytovaní služieb

uzavretá v zmysle § 536 Zákona NR SR č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení 
neskorších dodatkov a noviel medzi týmito zmluvnými stranami:

Odberateľ:

v zastúpení:

IČO:
DIČ:
Č. účtu:
Banka:
Zriaďovateľ:
(ďalej len objednávateľ)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
RNDr. Xénia Lukáčová
vedúca služobného úradu, regionálny hygienik
173 35 493
2020552105, nie je  platca DPH 
7000135839/8180 
Štátna pokladnica 
MZ SR Bratislava

Dodávateľ:

ICO:
DIČ:
V r V ac. uctu:
Banka:
(ďalej len dodávateľ)

Ing. Mitrenga František -  MIFER
Hviezdoslavova 1899
022 01 Čadca
36947539
1021108484
129248322/0200
VÚB a.s. Čadca

h
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je výkon prác a služieb poskytovaných dodávateľom objednávateľovi:
1. Zabezpečovanie úloh bezpečnostného technika /autorizovaného bezpečnostného technika/ 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti BOZP.
2. Zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti technika požiarnej ochrany sú 
špecifikované vo vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhl. 591/2005 Z. z.

3. Úlohy autorizovaného bezpečnostného technika a úlohy technika požiarnej ochrany budú 
zabezpečené odborne spôsobilou osobou Ing. Františkom Mitrengom - autorizovaný 
bezpečnostný technik, osvedčenie ev. čís: ABT-001016-06 a technik požiarnej ochrany, 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 30/5/2006 špecialistu požiarnej ochrany.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa prácu a činnosti odborného pracovníka 
bezpečnosti práce (technika BOZP):
a) spracovanie interných firemných predpisov na úseku BOZP, vykonanie vstupných školení 

novoprijatých pracovníkov a pracovníkov preradených na inú prácu, výkon potrebných 
opakovaných školení pre vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov z predpisov 
BOZP,



b) Výkon školení vodičov z povolania a vodičov služobných vozidiel,
c) vedenie bezpečnostných denníkov zamestnancov, určenie ďalších potrebných školení 

zamestnancov, sledovanie termínov opakovaných školení.
d) označenie pracoviska bezpečnostnými symbolmi a značkami a ich pravidelná kontrola,
e) spolupráca pri vyšetrovaní pracovných úrazov, ich registrácií a hlásení prac. úrazov 

a havárií,
f) účasť na vykonávaní spoločných previerok všetkých pracovísk s PZS min. jeden krát za 

rok,
g) spolupracovať a poskytovať poradenské služby pri plnení odborných, metodických, 

organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní 
BOZP,

Pri výkone svojej činnosti bude zhotoviteľ postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby 
bola pre objednávateľa zabezpečená aplikácia predpisov na úseku BOZP v súlade 
s požiadavkami z nich vyplývajúcimi.

2 . Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa prácu a činnosti technika PO:
a) spracovanie protipožiarnej dokumentácie PO vrátane je j aktualizácie.
b) vykonávanie pravidelných protipožiarnych prehliadok v zmysle platnej legislatívy.
c) určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.
d) organizovanie, vypracovanie cvičných poplachov 1 x ročne.
e) vykonávanie pravidelných školení o ochrane pred požiarmi vedúcich zamestnancov, 

ostatných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, preškolenia zamestnancov iných 
firiem vykonávajúcich prace vo firme.

f) odborná príprava protipožiarnych hliadok, školenie pracovníkov vykonávajúcich 
protipožiarnu ochranu v mimopracovnom čase a školenie protipožiarnych hliadok,

g) určovanie požiadaviek na zaistenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /zváracie práce lepenie horľavých podlahovín 
a pod./.

3. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) vytvoriť dodávateľovi všetky podmienky pre riadne plnenie dohodnutej práce a činnosti,
b) umožniť dodávateľovi za prítomnosti určeného zamestnanca vstup do priestorov 

spoločnosti objednávateľa.
c) spolupracovať pri spracovávaní jednotlivých druhov dokumentácie a zabezpečiť 

predloženie potrebných materiálov,
d) umožniť prehliadku všetkých priestorov organizácie za prítomnosti vedúceho pracovníka,
e) uvoľniť pracovníkov na jednotlivé druhy školenia.

I I I .
Dojednané miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je  prevádzková budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Čadci Palárikova 1156.

IV.
Čas plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára nádobu určitú od 1. 3. 2014 a platí do 31. 12. 2014.
2. Práce, ktoré sú predmetom zmluvy, bude dodávateľ vykonávať priebežne podľa potreby

objednávateľa, v lehotách podľa pokynov objednávateľa, pravidelné protipožiarne prehliadky
a školenia v lehotách podľa platných predpisov BOZP. PO a interných firemných predpisov.



Cena a platobné podmienky

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách, v znení neskorších noviel, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách v znení neskorších predpisov a ustanovení vo výške 65,00 EUR za mesiac.

2. Cena je  stanovená pre počet zamestnancov od 35 do 40.
3. K dohodnutej cene nie je  možné účtovať žiadnu prirážku.
4. Cenu za plnenie predmetu zmluvy uhradí odberateľ na základe faktúry, ktorú dodávateľ 

vystaví mesačne k poslednému dňu mesiaca a doručí odberateľovi po skončení kalendárneho 
mesiaca.

5. Faktúra musí mať náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
6. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od jej doručenia odberateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom budú peňažné 

prostriedky pripísané na účet dodávateľa.
8. Ak nebude daňový doklad po stránke vecnej a daňovej správne vystavený, odberateľ ho vráti 

dodávateľovi a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne 
doplneného alebo prepracovaného daňového dokladu odberateľovi.

VI.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany si nebudú navzájom uplatňovať zmluvné pokuty, ani úroky z omeškania.

VII.
Zodpovednosť za kvalitu a riešenie sporov

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať štandardnú kvalitu poskytovaných služieb, prípadné 
odchýlky budú riešené v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a to bez 
finančného nároku.

2. Zmluvné strany budú spory z tejto zmluvy riešiť predovšetkým dohodou a až následne súdnou 
cestou.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah možno pred uplynutím dojednanej doby skončiť písomnou formou, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

2. Odstúpiť od zmluvy ihneď môžu zmluvné strany len v prípade a z dôvodu závažného 
porušenia zmluvných dohodnutých vzťahov. Za závažné porušenie zmluvných vzťahov sa 
považuje:
a) ak dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa na nekvalitu jeho služieb 

alebo dodanie služieb v zmysle dodacích lehôt tieto neodstráni v lehote 1 mesiaca,
b) ak objednávateľ aj napriek písomnej urgencii neuhradí faktúru za služby v lehote troch 

mesiacov od doručenia upomienky.
3. Zmluvný vzťah zaniká:

a) doručením prejavu vôle odstúpenia druhému účastníkovi.
b) vyhlásením konkurzu na majetok dodávateľa.
c) zrušením alebo zánikom zmluvných strán.

v.



4. Zmluva je  vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno 
vyhotovenie.

5. Táto zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý bude riadne 
odsúhlasený a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

6. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a noviel.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

8. Dodávateľ súhlasí so zverejnením údajov v tejto zmluve.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola

uzatvorená po vzájomnom prejednaní. podľa ich práva a slobodnej vôle. určite, vážne 
a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

10. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Čadci, dňa 24. februára 2014.

Za odberateľa: Za dodávateľa:
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