
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika

l. ZMLUVNÉ STRANY

1. Dodávateľ Jozef Oslanec
Vyhne 415
96602 Vyhne
IČO: 47 084 545
DIČ: 1034490 985

2. Objednávateľ Obec Tekovské Nemce
ul. Tekovská 405
966 54 Tekovské Nemce
IČO :00321044
DIČ :2021111488
v zastúpení Ing. Erika Valkovičová
starosta obce

II. PREDMET PLNENIA

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa ako technik požiarnej ochrany
činnosti v zmysle Zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV
SR Č. 121/ 2002 Z. z. Ako bezpečnostný technik zabezpečovať povinnosti vyplývajúce
zo zákona NR SR Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ako
bezpečnostný technik vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby v rozsahu podľa § 30
ods. 1 písm. a) až d), písm.f), g),h) prvého bodu a písm.i) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore, a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.204/20 14 Z.z.

III. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že splňa všetky požiadavky podľa príslušných zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov na poskytovanie služieb a činností, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.

2.Dodávateľ sa zaväzuje činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika
vykonávať v súlade a v rozsahu s platnou legislatívou. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať
ustanovenia zákona NR SR Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dodávateľ sa
zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvie a ktoré sú predmetom
obchodného a bankového tajomstva.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť tak aby
poskytovateľ mohol zabezpečiť nerušený výkon požadovaných služieb a činností v súlade
s touto zmluvou, najmä: - umožnením vstupu do priestorov objednávateľa za účelom
vykonania školení, hodnotení a kontrol vzťahujúcich na BOZP, PO,

- poskytnutím všetkých doteraz vypracovaných písomných dokumentov, interných noriem
a smerníc súvisiacich s BOZP, PO,



- včasným poskytnutím aktuálnej organizačnej štruktúry a zoznamu zamestnancov,

- včasným poskytnutím zoznamu osôb, ktoré budú v priestoroch objednávateľa vykonávať
činnosti v prospech objednávateľa,

- včasným poskytnutím informácií o novoprijatých zamestnancoch, u ktorých bude potrebné
vykonať vstupné školenia.

2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa všetky doklady o odbornej
spôsobilosti osôb, ktoré budú zabezpečovať služby v oblasti BOZP, PO.

V. ODPLATA A ÚHRADA NÁKLADOV

l. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi za vykonávanie činností podľa článku II. tejto
zmluvy zaplatiť paušálnu odmenu vo výške: 150,00 €/ štvrťročne.

2. Dodávateľ vystaví faktúru l-krát štvrťročne najneskôr do 14.teho dňa nasledujúceho
mesiaca po ukončení štvrťroka.

3. Faktúra predložená dodávateľom je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

4. Úhrada bude vykonávaná bezhotovostným platobným stykom.

5. Za mesiac jún 2017 bude vystavená faktúra vo výške 50,00 €.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať len s písomným dodatkom na základe
predchádzajúcej dohody zmluvných strán.

3. Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je ž-mesačná a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na
znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

Tekovské Nemce dňa 01.06.2017

Dodávatel Objednávateľ:
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