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Z M L U V A

o výkone činností bezpečnostného technika
uzavretá v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb.
O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ten ,,Zmluva"),
medzi zmluvnými stranami:

Č I. I.

Zmluvné strany

MESTO TURANY
Osloboditeľov 83, 038 53 Turany
Ing. Miroslav Blahušiak
00 316 962
2020595049

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
1Č DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Právna forma
(ďalej len „O bjednávateľj
a

FLORIÁN, s. r. o.
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
’
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Právna forma

Priekopská 26, 036 08 Martin
Ľubomír Vaňko - konateľ
36 427 969
2021953615
SK 2021953615

:

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15956/L

(ďalej ten „ Poskytovateľ)
(ďalej spolu len ,,Zmluvné strany")

ČI. II.

Predmet Zmluvy
Touto Zmluvou sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve Poskytovateľ zaväzuje predovšetkým
poskytovať pre Objednávateľa, s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade so Zákonom č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, výkon činností technika na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
a Objednávateľ sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve zaväzuje predovšetkým zaplatiť cenu
Poskytovateľovi za poskytovanie činností bezpečnostného technika.

ČI. 111
Miesto plnenia Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti technika na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú
Poskytovateľom vykonávané v objektoch Objednávateľa, t.j.:
- MESTO TURANY, OSLOBODITEĽOV 83, 038 53 TURANY
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či. IV.
Povinnosti Objednávateľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objednávateľ je povinný, za poskytnuté činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaplatiť
Poskytovateľovi cenu dohodnutú v ČI. VI. Zmluvy.
Poskytnúť Poskytovateľovi dokumentáciu a informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia predmetu zmluvy.
Umožniť Poskytovateľovi vstup do svojich priestorov a pracovísk.
Zabezpečiť Poskytovateľovi primerané podmienky a prostriedky pre výkon činnosti na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Vykonať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Ohlásiť kontroly štátneho odborného dozoru Poskytovateľovi.
ČI. V.
Povinnosti Poskytovateľa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti technika postupovať s náležitou odbornosťou
a starostlivosťou.
Preukázateľným spôsobom predovšetkým písomne upozorniť na potrebu odstránenia nedostatkov zisteným
Poskytovateľom pri kontrolnej činnosti na pracoviskách objednávateľa.
Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade splatnou
legislatívou.
Spolupracovať s komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo zástupcom zamestnancov.
Vykonávať pravidelné oboznamovanie zamestnancov Objednávateľa s predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
Uchovávať pre potreby Objednávateľa všetky dokumenty, ktoré súvisia predmetom plnenia Zmluvy.
Raz ročne predložiť Objednávateľovi súhrnnú správu o priebehu vykonávania činnosti a celkovom stave na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podieľať sa na vykonávaní previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na
pracoviskách.
Spolupracovať s inšpektorátom práce.
Počas trvania Zmluvy a aj po jej zániku, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich
s Objednávateľom, o ktorých sa pri napĺňaní predmetu Zmluvy oboznámi.
ČI. VI.
Cena a platobné podmienky

1.

2.

3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli na pevne stanovenej cene za činnosti technika na úseku bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ktorá je nemenná a jej špecifikácia je upravená v Prílohe č. 1 Zmluvy , ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané činnosti alebo iné servisné úkony zhotoviteľovi zaplatí
dohodnutú odmenu, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi v lehote
splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Za úhradu ceny diela sa považuje deň pripísania fakturovanej
čiastky na účet zhotoviteľa č. účtu 262 502 6939 / 1100, vedený v Tatra banke a.s., Martin.
Prípadné mimoriadne činnosti bude odsúhlasovať konateľ Objednávateľa a tieto budú fakturované osobitne
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Poskytovateľ je platcom DPH.
ČI. VII.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom zodpovedného zástupcu technik BOZP - Janurová Božena
Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený na základe výpisu z Obchodného registra poskytovať činnosti
technika na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na
výkon činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dohodnuté Zmluvou a v prípade, ak by
v z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich výkon, je povinný bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť Objednávateľovi.
Poskytovateľ prehlasuje, že je personálne a technicky vybavený k tomu, aby tieto činnosti vykonával
s prevzatím dohodnutých záruk kvalifikovane.
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4.

5.

6.

7.
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Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy dočasne aj
prostredníctvom inej spôsobilej osoby, pričom je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi
a zároveň Poskytovateľ prehlasuje, že za činnosť takejto osoby zodpovedá v rozsahu, akoby predmet
zmluvy poskytoval sám.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytuje záruku za akosť vykonaných servisných úkonov a opráv po dobu 12
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania veci po vykonaní servisných úkonov, opráv a
úprav objednávateľovi.
V prípade, ak sa zhotoviteľ ocitne v omeškaní s termínom vykonania servisných úkonov a opráv o viac ako
1 deň vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z predpokladanej ceny opravy
za každý deň omeškania.
V prípade, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za zhotovené dielo, je objednávateľ povinný
zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
ČI. V I I I .

Ukončenie zmluvného vzťahu
1.

Zmluva zaniká predovšetkým:
písomnou dohodou Zmluvných strán o zániku Zmluvy,
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany pri neplnení povinností v čl. IV a čl. V.
písomnou výpoveďou , ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou 6 mesiacov plynúcou od
1. Dňa mesiaca nasledujúceho od dňa doručenia písomnej výpovede
Čl. IX.

Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to v čase: od 01.04. 2016
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu Zmluvných strán a to
výhradne formou písomných dodatkov.
Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z nich jedno vyhotovenie dostane Objednávateľ
a jedno vyhotovenie dostane Poskytovateľ.
Vzťahy, ktoré si Zmluvné strany nedojednali v Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, táto bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, vážne,
zrozumiteľne a určite, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

Martin, dňa 01.06.2016

Martin, dňa 01. 06. 2016

Objednávateľ

Poskytovateľ

MESTO TURANYj

FLORIÁN, s. r. o.

zastúpená:

zastúpená:

Ing. Miroslav Blahušiak - primátor
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