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ZMLUVA o PoSKYToVANí ponopNuTÝcH stuáen'

Čl. l. zmluvné strany

í. Poskytovatel': BOZP&PO, s.r.o.
Na zápletí 2
010 04 Zillna

tčo: 46455086
Dlč: 2820005903
lě opn: SK2820005903
Bankové spojenie: VÚB, a,s.
IBAN: SK82 0200 0000 0029 7296 1753
Obchodný register; Žilina, oddiel s,r.o., číslo vložky 55855/L
V zastúpení: lng. Juraj Rybár, konatel'

lng. Katarína Rybárová, konatel'ka
(d'alej len "poskytovatel"')

2. Objednávatel': Domov sociálnych stužieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 297813
oío 08 Žilina

tčo; 00647691
Dlě: 2020689297
Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
IBAN: SK7l 8180 0000 0070 0048 5214
V zastúpení: lng. Aneta Vavríková, riaditel'ka

(d'alej len "objednávatel"')

čt. ll.
Predmet a účel zmluvy

í. Prednretom a účetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytovania služieb
v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa
poskytovatel' zavázuje uzatvorením tejto zmluvy vykonávať pre objednávatel'a v
jeho objektoch a na jeho pracoviskách nachádzajúcich sa na adresách:

- Sv. Gorazda297813
- Sv. Gorazda297712
- Moyzesova912127

1.1 V oblasti ochrany pred požiarmi sa poskytovatel'uzatvorením tejto zmluvy
zavázuje, že bude pre objednávatel'a na jeho účet za dohodnutú odplatu
uskutočňovat':

a) výkon funkcie technika požiarnej ochrany a s touto funkciou súvisiace zabezpečenie
povinností objednávatel'a v rozsahu podl'a ustanovení § 9 Zákona NR SR ě. 31412001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

b) spracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle ustanovení § 24
Vyhlášky MV SR č"12112002Z,z, o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v
rozsahu:
- identifikačná karta,



_ požiarne poriadky pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku poŽiaru,
- požiarne poplachové smernice,
- požiarne evakuačné plány - textová a grafická časť,
_ dokumentácia o školení zamestnancov a odbornej príprave protiPoŽiarnYch hliadok,

_ písomný pokyn pre osoby zabezpečujúce opp v mimopracovnom čase,

- požiarna kniha(y),
_ určovanie objektov s jednoduchými podmienkami evakuácie,
školenia a odbornú pripr"uu zamestnancov objednávateťa z oblasti ochranY Pred
požiarmi v rozsahu podl'a ustanovení § § 20 až23 VYhláškY MV SR Č.12112002Z,z,

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

sioluprácá'pri vykonávaní cvičných požiarnych po.plachov v objektoch, ktoré nie sú

klasifikované ako objekty s jednoduchými podmienkami evakuácie, vypracovanie

záznamu o cvičnom požiarnom poplachu.

1.2 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri Pfcj (d,alei len BoZP) s_a

poskytovateť Úzatvorením tejto zmluvy zavázu!e, že bude Pre objednávatel'a

na jeňo účet za dohodnutú odplatu uskutočňovat':
a) poskytovanie bezpečnostnotecrrniót<ej služby dodávatetským spÓsobom v rozsahu
' lstaňovení § 22 zákona č, 12412006 Z.z, o BozP v znení neskorŠÍch predpisov

(vykonávať řzmluvnom období funkciu autorizovaného bezPeČnostného technika).

Ďézpeenostnotechnická služba poskytuje zamestnávateťovi poradenské sluŽbY

v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinaČných,

vzdelávacích úloň iných úloh pri zaisťování bezpečnosti a ochrany zdravia Pri Práci,
najmá z hl,adiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných Procesov
a pracovných, póstupov, pracovných 

- 
prostriedkov a iných technických zaria.deni,

prácovnéhó '§rostréoia a ich technického, organizačného a personálneho

zabezpečenia.
b) Kontrolu:

_ stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o Bozp vrátane dodržiavania systémových

a programových dokumentov,
- stavu pracovísk,
o tazoéj vykoňanej kontrole bude vyhotovený zápis aj s fotodokumentáciou

nedostatkov - akčný plán
Ukladanie príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevYhnutné oPatrenia na

ochranu BoZp, ak je bezprostredne ohrozený Život a zdravie zamestnanca,
zisťovanie a hodnotenie:
- úrazovÝch rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skuPinY

- spolupráca vedúcióh zamestnancov, zamestnancov, zástupcov zamestnancov),
- zdrojov a príčin vzniku, nežiaducich udalostí,
- stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o Bozp,
predkladanie:
- informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
- návrhy na riešenie stavu áOZP (úpravu pracovísk, činností, zariadení ai.),

c)

d)

c)

d)

e)

Spolupráca:
- s vedúcimi zamestnancami

riešenie, kontrolách ai.),
- s komisiou BOZP, zástupcami

službou,

objednávatel'a (pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na

zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou

- s orgánmi štátneho dozoru.
g) Vypraóovanie návrhov základnej dokumentácie :

_ zoznamu a systému pre poskytovanie a používanie osobných ochranných

pracovných próstriedkov, pracovných odevov a pracovnej obuvi,
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h)

- zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí a to: pracovného Úrazu,
iného úrazu, nebezpečnej udalosti, choroby z povolania, ohrozenia chorobou
z povolania, závažnq priemyselnej havárie a bezprostrednej hrozby závaŽnq
priemyselnej havárie,

_ evidencie, registrácie a klasifikácie pracovných úrazov a prijímanie následných
opatrení,

- systému výchovy a vzdelávania zamestnancov i ostatných osób,
- obsahová náplň vzdelávacích akcií,
- spósob záverečného hodnotenia vedomostí (súbory záverečných testov),
- zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých,
- podmienky prác dodávatel'ov,
- postup kontroly alkoholu a iných omamných látok na pracovisku.
Vykonávať vstupné a opakované školenia a overovanie vedomostí zamestnancov
objednávatel'a z BOZP
_ zamestnancov a vedúcich zamestnancov, (vedúci zamestnanci objednávatel'a sú

povinný vykonávať vstupnú a opakovanú inštruktáž priamo na pracovisku, najmá
návody na obsluhu pracovných prostriedkov)

Zabezpečiť:
- činnosti pri vzniku pracovného úrazu vyplývajúce z Vyhlášky MPSVaR č. 500/2006

Z.z, a zákona č, 12412006 Z,z § 17, t,j, vyšetrenie zdrojov a príčin registrovaných
a evidovaných pracovných úrazov, spísanie záznamu o úraze, svedeckých
výpovedí a návrh opatrení na zamedzenie opakovania sa podobných pracovných
úrazov,

_ odbornú pomoc pri zabezpečovaní odškodnenia nárokov postihnutých v súvislosti
so vznikom pracovného úraztl,

- odbornú pomoc pri evidencií iného ako pracovného úrazu, choroby z povolania
a nebezpečnej udalosti, incidente, bezprostrednej hrozby havárie a poranenia
zamestnanca s PN 1-3 dni.

Posudzovanie rizík v spolupráci s vedúcimi zamestnancami objednávatel'a (analýza
nebezpečenstva, ohrozenia, posúdenie a riadenie rizík v spoloěnosti).

čl. lu"
Cena plnenia

Za služby poskytnuté podl'a predchádzajúceho článku tejto zmluvy sa objednávatel
zavázuje mesačne uhrádzať poskytovatel'ovi sumu vo výške 150 € (stopát'desiat eur)
bez DPH, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateťom k poslednému dňu
príslušného mesiaca. V prípade zmeny počtu zamestnancov bude suma po dohode
upravená. V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté dopravné náklady.
Faktúry poskytovatel'a musia mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
platných právnych predpisov, pričom zmluvné strany sa dohodli, že tieto faktúry budú
splatné najneskór do 14 dní od ich vystavenia.
Cena vyplýva zo súčasných cien tovarov, materiálov, pracovnej sily, poČtu

zamestnancov objednávateťa, správnych poplatkov a iných nákladov, ktoré
poskytovatel' má, Pokial' sa tieto náklady zmenia, poskytovatel' má právo navrhnúť
primerané zvýšenie ceny. Úprava ceny sa dojedná dodatkom k tejto zmluve, ktoný

podpíšu obe zmluvné strany.

čl. lv.
Doba platnosti

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. od 1 .2.2021 do 31 ,1,2023.

1.

2.

ó.

1,
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2.

1,

Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať formou písomných dodatkov, podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.

čl. v.
Skončenie zmluvy

obe strany majú právo vypovedať zmluvu bez udania dóvodu v dvojmesaČnej
výpovednej lehote, plynúcej od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved'doručená druhej zmluvnej strane.
Poskytovatel' je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade ak:
_ objednávatiel'odmietne postupovať v zmysle platných právnych predpisov, aj naPriek

písomnému upozorneniu zo strany poskytovatel'a s uvedením primeranej lehotY na
odstránenie nedostatkov alebo

- objednávateť opakovane nedodržiava splatnosť faktúr podl'a čl. lll tejto zmluvy, a to
aj napriek písomnému upozorneniu poskytovatel'a na možnosť odstúpenia od

zmluvy

čl. vl.
Ostatné dojednania

právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
objednávatet si je vedomý, že uzatvorením tejto zmluvy nie je dotknutá jeho

zoópovednosť vyplývajúca zprávnych predpisov a noriem upravujúcich bezpeČnosť
a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak sa objednávatel dostane
do omeškania s plnením podl'a čl. lll. tejto zmluvy, poskytovatel nenesie zodpovednost'
za škodu spósobenú v príčinnej súvislosti s tým, že riadne neplnil svoje povinnosti
podl'a tejto zmluvy,
bblednávatel'si je vedomý, že odstraňovanie zistených nezhód a nedostatkov, nákup
veóných prostriedkov ochrany pred požiarmi, náklady na opravy hasiacich Prístrojov
a zariadení znáša v plnej miere,
Táto zmluva sa spisuje v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu
a zktorych po jednom vyhotovení obdrží každý účastník zmluvného vzťahu.
Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohl'adávok na peňažné plnenie vyplývajúcich z
tejto zmluvy tretei osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany.
poskýtovatel sa zavázuje, že informácie a dokumentácie získané v súvislosti s plnením

tejto zmluvy neposkytne tretej osobe.
Zmluvné sirany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne prečítali a porozumeli mu a
tento predstavuje dostatočne jasné a určité vyjadrenie ich slobodnej a váŽnej vÓle

uzatvoriť zmluvu o poskytovaní dohodnutých služieb za vyššie uvedených podmienok.

1,

2,

3.

4,

5.

6.

7,

8"

V Žiline, dňa 29,1.2021

Za poskytovatel'a :

BoZP&Po
NazápJetí227,0'

lCO:
ptč:

lng. Juraj
lvu ; wo c / ov l,,,U lí.J i ?tJ?0689!$7,, ó,t : 04{ /5S5 {7, 15",, ",

lng. Aneta Vavríková
riaditeLkakonatel


