
Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podla ustanovenia § 269 ods. 2Zákonač. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov

obchodné meno:

l. ZMLUVNÉ STRANY:

l-udovít Jurovatý
Hurbanova 12, 909 01 Skalica
lčo:41210557
DlČ:1029195134
(d'alej len,,Poskytovatet)

obehodné meno:
základná um e lecká š kola
Bernolákova 3
908 51 Holíč
tčo:gzggs+ea
DlČ:2022163622

(ďalej len,,objednávatel"')

ll. PREDMET zMLUVY

Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie sIužieb poskytovatel'om:

_VYkonávanie preventívnych a ochranných stužieb ( bezpečnostnotechnická služba) podťa
§ 21 aŽ § 23 zákona NR SR é.124120062' z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci-
v znení neskorších predpisov.
VYkonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnejstužby (zdravotný dohlad) podlh
§3Oa ods. 5 zákona é. 355l2OO7Z.z. pře zamestnancov objednávatera" nori
wkonávajú práce zatadené do kategórie í alebo 2, v rozsahu § 30d ods. 1 písm. a) až
d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona355t2ilO7 Z.z.
V oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle zákona é.314t2oo1Z. z. a vyhl. č. 121t20o2Z. z.
v znení neskorŠÍch predpisov, vykonávanie funkcie technika požiarnej Óchrany.

lll. MlEsTo PLNEN|A

Poskytovateť bude služby uvedené v ěl. ll. zmluvy vykonávať vo všetkých objektoch
objednávatel'a.

N. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

Poslqltovateť sa zav ázuie /špecif i kácia/:

Vykonávat':
1. rozbor príčin vzniku nežiaducich udalostí a pracovných úrazov,
2. povinnosti technika PO,
3, odbornú poradenskú činnosť,
4. metodické usmerňovanie,
5. Vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi a súvisiace ěinnosti
6. hodnotenie zdravotné.ho rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hl'adiska zdravotných rizík

a posudku o riziku a p,lnit'd'alšie povinnosti podta § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. i;,g;, n;
prvého bodu a písm, i) zákona é,355l2OO7 Z, z.

1.



Konřobvať:
1, stav Úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP vrátane dodržiavania systémorných a programouýchdokunentol,
2, stavu Pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, technologických a pracovných postupov a. i,),3, dodŽavanie PoŽiame.bezPečnostných'požádaviet u uňřtóiňli"h predpisov na zaistenie BoZp aOPP dodžiavania podmienok odboinejspósobilosti . -'-

ásťovanie a hodnotenie:
'í, Dodžavanie všetkých predpisov a pokynov a nariadení v oblasti Bozp a opp,
|. zdrqe a príčin vzniku, nežiaducich udalóstí a viesť ich evidenciu,
3. stav úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP a OPP. - -"JlY'

Objednávateť sa zavázuje /špecifikácia/:

1, UmoŽniť PoskYtovateťovi vstup do vŠetkých objektov, vktorých je podla čl. lll. zmluvy potrebnévYkonat'zist'ovania, odborné prehliadky 
rOr"ÚÚr"znř-pbst<ýtoúate1,ovi nái"r^t do príslušnejdokumentácie a materiálov, zábezpeet'potrenné úd"J";rŇetlenía, zabezpečiť súěinnost,

^ 
zodPovedných Pracovn íkov, poskýnút' §oskytovateioiri us"iřý potrebné informácie2, voPred Prekonzultovať s poskytoúatel'om vs'etry uvazováňóŽmeny stavu objektoch a organizačnejštruktúry,

3, poskytovat' informácie o stave a poČte zamestnancov, ich pracovné zaradenia, kvaliíikácia a pod.,ak ich zamestnáva a: ' 'Ý" r'-
- zoznam vŠetkých vYhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových,zdvíhacích azoznam ich obsluhujúcich pracovníxov s|olu s pieurázini, ďkto budeposkytovateí vyžadovat'- oznamovat'PoskYtovatel'ovitermín nástup nových zamestnancov a prípadnú zmenupracovného zaradenia svojich zamestnancov. 

-

V. CENA A ÚHRADAZASLUŽBY

a/ objednávatel'sa_zavázuje poskytovatetovi uhrádzať za predmet zmluvy dohodnutú odmenuvo výške 30,00 EUR mesaEne oo t.t.2o15. posxúóvátei;ř]" ň;ffi,'óňH.'
b/ dohodnutá cena je za predmet zmluvy, oaranciu aktuálnosti. kvalitv a odbornosti

c/ poskytovateÍ vyhotoví faktúru, ktorá bude obsahovat,všetky náležitosti podl,a príslušných predpisova objednávateť sa zavázuje kjej úhrade do 7 dní

u. zÁvEREčttÉ usrlNoVENlA
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do g1.12.2016, Zmluvaje platná a účinná odo dňa
PodPisu oPrávnených zástupcov objednávatera a post<fiovatel,a. Zmluva zaniká:- Dohodou zmluvných strán,- uýpoveďou,

odstúpením od zmluvy..
Zmluvu moŽno meniť.a oopínat len formou písomného dodatku a po dohode zmluvných strán.V PríPade skutoČnostÍ.Pri11o neupravenýcň touto ontuuóu, znríuvné strany prehlasujú, že sabudú riadť ustanoveniamiobchodného ákonníka. - -

Táto mllwa bola vYhotovená PÍsornne v dvoďr rovnopisoďr, prii}orn l<aždáanlrrvná stranadostane jedno vYhotovenie. Zmlrrvné.sŤany prerrnsúiu, L si zrrltml píečítali, poroamelijqi
ob§ahu a na zrnkitFPu ju podpísati. Dňái podpbú zanká pň/ofiá arruÚ'o posltytorarrísluáeb zo dňa 27 3."m.


