
Z M L U V A 
o zabezpečení bezpečnostnotechnických služieb prostredníctvom 

autorizovaného bezpečnostného technika  
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2, Obchodného zákonníka 

 

Zmluva je uzatvorená medzi:  
 

Dodávateľom:  Ing. Patrik Cimerman – autorizovaný bezpečnostný technik   

   T.G.Masaryka 18, 940 70 Nové Zámky 
   v zastúpení: Ing. Patrik Cimerman 

   IČO: 40 885 160 
   DIČ: 10 480 369 90 

   IČ-DPH: neplátca DPH 

   Bankové spojenie: Tatra banka, pob. Nové Zámky 
   č.účtu: 2620759439/1100, IBAN: SK52 1100 0000 0026 2075 9439 

a    
Odberateľom:  Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 

   Novozámcká 220, 949 05 Nitra 
   v zastúpení: Ing. Oľga Hodálová – riaditeľka školy 

   IČO: 42114985 

   DIČ: 2022445799 
   IČ-DPH: neplatca DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
IBAN : SK 95 8180 0000 0070 0030 5332, SWIFT : SPSRSKBA 

    

  
za nasledovných podmienok: 

 
I. Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom zmluvy je zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Zákona o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci prostredníctvom bezpečnostného technika v prevádzkach školy v Nitre. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy bude odberateľovi pravidelne poskytovať 
bezpečnostnotechnické služby v zmysle riadnych zákonných ustanovení a bude zabezpečovať 

nasledovné úlohy: 
- spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov 

(traumatologický plán, politika BOZP, základné zásady pri zamestnávaní žien,...),  

- vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:   
- vstupné školenie zamestnancov;   

- periodické (opakované) školenia;   
- mimoriadne, zvláštne a profesné školenia;   

- školenia vedúcich pracovníkov s overením vedomostí;  

- odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z 
oblasti BOZP,  

- spracovávanie plánov školení pracovníkov a plánov odborných prehliadok a skúšok,  
- vykonávanie periodických previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s určením zistených 

závad a návrhom na zlepšenie zisteného stavu,  
- zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, spracovávanie záznamov o pracovnom 

úraze, oznamovanie ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu,   

- organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, 
kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci,  

- zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy,  
- hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. (1) písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, s návrhom OOPP,  

- spracovanie politiky BOZP,  
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- komplexná kontrola BOZP.  

2.  Rozsah dohodnutej práce sa určí po dohode s riaditeľkou školy, resp. jej povereným zástupcom. 
Dodávateľ vykonáva prácu osobne. Prácu bude vykonávať svedomito, riadne, hospodárne podľa 

dojednaných podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon.   

 
II. Odmena za vykonávané služby 

 

1.  Dohodnutá odmena za vykonanú prácu sa stanovuje nasledovne:  

- za poskytovanie služieb autorizovaného bezpečnostného technika paušálne 50,00 € za 

mesiac ( slovom päťdesiat EUR ). 

2.  Dohodnutú odmenu uhradí odberateľ do 14 dní na účet dodávateľa po predložení faktúry. 

 
 

 
III. Zodpovednosť zmluvných strán 

 

1.  Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škodu, ktorú spôsobí pri plnení povinností vyplývajúcich 
z predmetu zmluvy. 

2.  Odberateľ poučí dodávateľa o povinnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov na miestach 
výkonu práce. 

3.  Odberateľ zodpovedá za škodu vzniknutú na mieste výkonu práce dodávateľovi, ak škoda 

vznikla bez jeho zavinenia v dôsledku nezabezpečenia vhodných pracovných podmienok v súlade 
s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
IV. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

2.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2016 do 28.02.2017. 

3.  Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, prípadne na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán dohodou.  

4.  Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve je potrebné uskutočniť vždy písomnou formou a tvoria 

súčasť tejto zmluvy. 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ním, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6.  Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 
V Nitre, dňa 29.02.2016 

  

 
 

Za dodávateľa:     Za odberateľa: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

...................................     .................................. 
Ing. Patrik Cimerman      Ing. Oľga Hodálová 

autorizovaný bezpečnostný technik         riaditeľka školy 


