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Zmluva 

o činnosti bezpečnostno-technickej služby a výkonu technika požiarnej 

ochrany 

 
uzatvorená v zmysle § 536-565 a 591- 600 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

 

 

Obchodný názov: Boris Kovarčík 

Sídlo: Golianova 563/56, 94911 Nitra 

Zastúpený: Boris Kovarčík 

IČO: 45 480 257 

DIČ: 1081164656  

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.  

IBAN :  SK52 7500 0000 004020904996, SWIFT : CEKOSKBX 

č. ž. r.: 430-37597 

 

/ ďalej len vykonávateľ/ 

 

a 

 

Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo:  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

Zastúpený: Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka školy 

IČO:  42114985 

DIČ: 2022445799 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

IBAN : SK 95 8180 0000 0070 0030 5332, SWIFT : SPSRSKBA 

  

/ ďalej len objednávateľ/ 

 

 

 

                                             Článok I. 

                                    Predmet zmluvy 

 

1. vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať tieto činnosti: 

 vydanie základnej dokumentácie BOZP/ záznamy z kontrol pracovísk, sledovanie 

nariadení IBP, nahlasovanie splnenia opatrení, evidencia záznamov o PÚ, a pod./ 

 zisťovanie ohrozenia bezpečnosti a zdravia vo firme 

 navrhovanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci 

 usmerňovanie prideľovania a evidencie OOPP, sledovanie ich používania 

 informovať zamestnancov o ohrozeniach, ktoré sa pri práci vyskytnú a poučiť ich 

o spôsobe ochrany 

 organizácia vstupných školení BOZP pracovníkov 

 navrhovanie merania škodlivých faktorov na zdravie pracovníkov 

 oznamovať príslušným orgánom vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania 

a havárií TZ, vykonávať ich registráciu a evidenciu 
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 vykonávať kontroly stavu BOZP a navrhovať vykonávanie odborných skúšok 

a prehliadok TZ 

 návrh spôsobu organizácie voľby zástupcov zamestnancov a ich menovanie 

 poučenie menovaných zástupcov zamestnancov v rozsahu z.č. 124/2006 Z.z. o 

BOZP 

 vykonávať školenia BOZP, školenie vodičov motorových vozidiel stanovených 

predpismi 

 navrhovať odškodňovanie pracovných úrazov 

 spolupráca pri riešení sporov so Sociálnou poisťovňou pri odškodňovaní 

pracovných úrazov 

 vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov zamestnancami 

na základe písomného poverenia štatutárnym zástupcom firmy v spolupráci 

s príslušnými vedúcimi pracoviska, vykonávať o ich zisteniach záznamy 

a navrhovať ďalšie opatrenia 

 spracovať zoznam vedúcich zamestnancov so zodpovednosťou v oblasti BOZP 

 zabezpečovanie odborných školení zamestnancov v stanovených lehotách, ktoré 

budú ohodnotené osobitnou finančnou čiastkou dohodnutou vopred  

 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 

 predkladať požiarnu knihu konateľovi 

 určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok 

  vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok 

 vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi 

v súlade so skutočným stavom 

 určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb 

  organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov 

 

 

 

 

 

Článok II. 

Cena plnenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli , že objednávateľ bude za služby poskytované podľa tejto  

zmluvy platiť vykonávateľovi paušálnu odmenu  80,00 EUR mesačne vrátane DPH, 

(slovom osemdesiat EUR).  

2. V cene v zmysle čl. II, bod 1 sú zahrnuté i náklady na cestovné, diéty, osobnú výstroj 

a pomôcky technika BOZP a PO, resp. iných zamestnancov vykonávateľa. 
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                                                   Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Vykonávateľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy. 

 

2. Zamestnanec vykonávateľa je oprávnený pri vykonávaní preventívnych prehliadok 

a realizácie práce v zmysle tejto zmluvy vstupovať do objektov a zariadení, ktoré 

užíva objednávateľ v sprievode jeho zamestnanca, vykonávať potrebné zisťovania 

a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie a materiálov, požadovať potrebné údaje 

a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich, ale i od zamestnancov objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ poskytne bezplatne vykonávateľovi pred začatím poskytovania činnosti 

BOZP potrebné informácie spojené s výkonom činnosti. 

 

4. Objednávateľ je povinný v určených termínoch odstraňovať zistené nedostatky 

kontrolnej činnosti. 

 

 

Článok IV. 

Finančné vyrovnanie 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zmluvne dohodnutú cenu uhrádzať mesačne po obdržaní 

faktúry vykonávateľa so splatnosťou 14 dní. 

2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne má vykonávateľ právo na 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky denne, počnúc dňom nasledujúcim 

po dni splatnosti, až do doby zaplatenia. 

 

 

 

 

Článok V. 

Skončenie zmluvy 
 

Zmluva končí: 

 

a) dohodou 

- ak sa objednávateľ a vykonávateľ dohodnú na ukončení zmluvy, zmluva 

končí dojednaným dňom 

 

b) výpoveďou 

- môže dať objednávateľ i vykonávateľ, výpovedná doba je tri mesiace a začína 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

Obchodným zákonníkom. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jedno vyhotovenie. 

3. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle v súlade so 

zákonom č.546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

4.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 . 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy 

porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

6. Ďalej vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

Dátum : 30.12.2014 

 

 

Vykonávateľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                     ................................................. 

            

       Boris Kovarčík          Ing. Oľga Hodálová 

 

 

 

 


