
Zmluva o dodaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred
požiarmi (OpP)

(podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

Článok I.
Účastníci zmluvy

Ing. Miroslav Meluš
ulica Sovietskej Armády 142/141, 956 19 Krnča 
IČO: 51 113 422 , IČ DPH: neplatca
zapísaný v ŽRSR Okresný úrad Topoľčany, č.živ.reg. 470-19514 
zastúpený -  Ing. M iroslav Meluš -  majiteľ (ďalej len „dodávateľ“)

Obec Prašice
l.m ája č. 142, 956 22 Prašice 
IČO: 00 310 964, DIČ: 2021315538
zastúpený -  Erika Nemešová -  starostka obce (ďalej len „odberateľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa dodávateľ v rámci poskytovania služieb zaväzuje zabezpečiť plnenie úloh v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) činnosťou bezpečnostnotechnickej služby - funkciou 
autorizovaného bezpečnostného technika a v oblasti ochrany pred požiarmi (OpP) činnosťou technika požiarnej 
ochrany a súvisiacich činností, v rozsahu povinností podľa článku III. tejto zmluvy, vrátane poradenstva, 
aktívneho riešenia a pomoci pri odstraňovaní nedostatkov, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky 
a odberateľ sa zaväzuje vytvoriť vhodné podmienky a súčinnosť pre výkon predmetných služieb a platiť odplatu 
podľa článku V. tejto zmluvy.

Článok III.
Činnosti bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany

1. Činnosti bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany dodávateľ zabezpečuje v súlade 
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

2. V rámci činnosti bezpečnostnotechnickej služby dodávateľ poskytuje odberateľovi poradenské služby 
v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh 
a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti 
pracovných priestorov a stavieb, pracovných priestorov a pracovných postupov, pracovných 
prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného 
a personálneho zabezpečenia. V záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje 
zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

3. V rámci činnosti bezpečnostnotechnickej služby dodávateľ vyhotovuje návrhy dokumentov BOZP 
a vykonáva činnosť v rozsahu:

Návrhu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s programom jej realizácie
Spracovanie výsledkov posúdenia všeobecných rizík (vrátane odporúčania vhodného postupu) -  na
základe podkladov od odberateľa, vyplnených dotazníkov a pod.
Návrhu smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Spracovania dokumentov o menovaní zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a komisie BOZP (ak
má byť zriadená)
Spracovanie pokynov stanovujúcich postup pri vzniku pracovného úrazu
Spracovanie dokumentácie pracovných úrazov -  na základe včasnej informácie od odberateľa 
a poskytnutých požadovaných údajov a osobnej súčinnosti zástupcu odberateľa (napr. pri 
zabezpečení posúdenia závažnosti úrazu)

Dodávateľ:

Odberateľ:



Spracovanie prehľadu vyhradených technických zariadení, ich zatriedenia a stanovenia termínov ich 
kontrol a odborných prehliadok a skúšok -  vrátane aktualizácie prehľadu na odôvodnený podnet 
odberateľa
Spracovania návrhov bezpečnostných pokynov a zásad bezpečnej práce na základe podkladov 
a postupov poskytnutých odberateľom -  nejedná sa o prevádzkové poriadky a predpisy technických 
zariadení a faktorov pracovného prostredia
Spracovania protokolov (záznamov) z interných kontrol BOZP - vrátane fyzickej prítomnosti 
a vykonania kontrolnej činnosti (nezahŕňa kontrolu na prácu pod vplyvom alkoholu určeným 
meradlom, kontrolu na prácu pod vplyvom návykových látok a kontrolu a odborné prehliadky 
a skúšky technických zariadení odberateľa)
Vykonávania školenia a overovania vedomostí zamestnancov objednávateľa z BOZP:
a) zamestnancov a vedúcich zamestnancov
b) v spolupráci s vedúcimi zamestnancami vstupné školenia novoprijatých zamestnancov
c) pre iné osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na jeho  pracoviskách

4. Činnosť bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany dodávateľ zabezpečuje pre 
odberateľa v potrebnom rozsahu v pracovnom čase. Za pracovný čas sa pre potreby tejto zmluvy 
považuje časť pracovného dňa v čase od 7:00 do 17:00 hod. V mimopracovnom čase vykonáva 
dodávateľ činnosť u odberateľa len na jeho požiadanie alebo len s jeho  súhlasom. Vykonaná činnosť 
v mimopracovnom čase sa považuje za prácu nad rámec zmluvy.

5. V rámci činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľ zabezpečuje:
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych 
hliadok
Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 
stavom, nejedná sa o dokumentáciu Hasičskej jednotky
Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, nejedná sa 
o projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby
Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov v organizačných zložkách 
uvedených v článku VII. tejto zmluvy, ak tak ukladá všeobecne záväzný predpis 
Vedenie vedľajších a hlavnej požiarnej knihy a ich predkladanie osobám určených odberateľom, ak 
je  na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie osoby určenej odberateľom, požiarna 
kniha sa predkladá bezodkladne
Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 
hliadok

6. Okrem uvedeného sa dodávateľ zúčastňuje kontrol zo strany Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho 
dozoru, kde dokladuje plnenie povinnosti odberateľa v príslušnej oblasti.

7. Dodávateľ zodpovedá za preukázateľné škody, ktoré vznikli odberateľovi v prípade zanedbania 
povinnosti dodávateľa, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo platných legislatívnych predpisov BOZP 
a OpP.

8. Dodávateľ je  povinný vykonávať svoju činnosť nestranne a presadzovať u odberateľa dodržiavanie 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi.

9. Dodávateľ je  povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zneužitia chránených údajov 
odberateľa, ktoré mu odberateľ poskytol, inou osobou alebo iným právnym subjektom.

Článok IV.
Povinnosti odberateľa

Odberateľ je  povinný:
1. Vytvoriť dodávateľovi podmienky potrebné pre výkon dohodnutých služieb a poskytnúť mu potrebnú 

súčinnosť.
2. Dodávateľovi poskytnúť k nahliadnutiu a ďalšiemu spracovaniu existujúcu dokumentáciu BOZP a OpP.
3. Organizačne zabezpečovať prítomnosť svojich zamestnancov na školeniach a odborných prípravách 

podľa požiadaviek dodávateľa, ako aj vopred oznamovať dodávateľovi nástup nových zamestnancov, za 
účelom vykonania vstupného školenia.

4. Bezodkladne oznamovať dodávateľovi nahlásenie kontroly zo strany Štátneho požiarneho dozoru alebo 
Inšpekcie práce.



Zabezpečiť dodávateľovi vstup do všetkých priestorov organizačných zložiek uvedených v článku VIL 
tejto zmluvy a určiť v nich kontaktné osoby s vymedzením ich zodpovednosti a kompetencii. 
Bezodkladne písomne oznamovať dodávateľovi všetky zmeny súvisiace s výkonom predmetných 
činností dodávateľa (napr. zmena vlastníctva objektov, personálne zmeny, organizačné zmeny a pod.)

Článok V.
Odplata

Odberateľ je  povinný platiť odplatu vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť EUR) mesačne za činnosti 
uvedené v článku III. tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet 
alebo do pokladne dodávateľa.
Odplata je  cenou bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je  platca DPH.
Odplata je  splatná v lehote 15 dní od vystavenia faktúry vyhotovenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví 
faktúru mesačne, vždy v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, kedy bola služba dodaná. 
Odplata za dodané služby sa bude prehodnocovať 1 x za 12 mesiacov a bude sa upravovať len na 
základe vzájomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, formou dodatku ku zmluve.
V prípade potreby zvýšenia dohodnutej odplaty (dodanie tovaru, práce nad rámec zmluvy a pod.) 
dodávateľ vopred dohodne s kompetentnou osobou odberateľa výšku a dôvod zvýšenia odplaty. 
Preukázanie dôvodu je  na strane dodávateľa.
Odberateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť dohodnutú odplatu v prípade nesplnenia si zmluvných 
povinností dodávateľa alebo povinnosti dodávateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, na ktoré bol odberateľom upozornený a to až do vykonania nápravy. V tomto prípade 
dodávateľ nemôže uplatniť ustanovenia článku VI., bod 5., tejto zmluvy.

Článok VI.
Doba trvania zmluvy, skončenie zmluvy

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.10.2017 a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný pomer založený touto zmluvou skončí na základe vzájomnej 
písomnej dohody zmluvných strán alebo na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany.
V písomnej dohode o zániku (ukončení) zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluvný pomer skončí. Ak 
deň skončenia účinnosti zmluvy nie je  v dohode uvedený, skončí sa zmluvný pomer dňom nasledujúcom 
po dni, keď bola písomná dohoda o skončení zmluvy uzavretá.
Vypovedať túto zmluvu môžu obe zmluvné strany a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia
dôvodu výpovede, ďalej výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. 
Výpoveď sa považuje za doručenú jej prevzatím, alebo v prípade jej neprevzatia márnym uplynutím jej 
úložnej lehoty na pošte. V prípade výpovede sa skončí zmluvný pom er založený touto zmluvou 
uplynutím výpovednej doby, ktorá je  dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď bola druhej strane doručená.
Ak odberateľ nezaplatí dohodnutú odplatu v lehote do 7 kalendárnych dní od doby jej splatnosti
(pripísaná na účet, alebo vložená do pokladne dodávateľa), dodávateľ môže pozastaviť poskytovanie 
služieb až do doby zaplatenia odplaty, alebo kedykoľvek (napr. okamžite) odstúpiť od zmluvy. V tomto 
prípade dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neplnením si dohodnutých povinností od dátumu 
prvého omeškania.

Článok VII.
Miesto plnenia

Miestom plnenia tejto zmluvy sú organizačné zložky odberateľa:

1. l.m ája č. 142, 956 22 Prašice



Článok VIII. 
Ostatné dojednania

1. Dodávateľ sa zaväzuje v súvislosti so zabezpečovaním činností uvedených v článku III. tejto zmluvy 
zachovávať m lčanlivosť a neposkytovať informácie tretím osobám o priemyselných a iných aktivitách 
zákazníka a zabezpečí ochranu osobných údajov odberateľa, ak ich bude spracovávať.

2. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy bezodkladne poistiť pre prípad zodpovednosti za škody 
vzniknuté jeho činnosťou u odberateľa, ak tak už nevykonal v predchádzajúcom období.

3. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy možno vykonať len dohodou zmluvných strán formou písomných 
dodatkov.

4. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

5. Ostatné otázky touto zmluvou neriešené sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich 
predpisov.

V Topoľčanoch, dňa

Obec Prašice ABT, ŠPO


