
                             ZMLUVA                              Z-07-2019 

NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI BEZPEĆNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI  

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

Vykonávateľ: 

 RB – BTS, spol. s r.o. 

 so sídlom:  J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolen 

 zastúpená:            Ing. Roman Bystriansky - konateľ 

 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa  

 číslo účtu:   SK6709000000005072905282 

 IČO:    48 202 371 

 DIČ:   2120091435 

 IČ DPH:  SK 2120091435 

Objednávateľ: 

 Obec Horné Pršany 
 so sídlom:   Horné Pršany 11, 974 05 Horné Pršany 
 zastúpená:   Ivan Dobrota – starosta obce 
 IČO:    00313467 
 DIČ:    2021115844 
 IČ DPH:  - 

 
Čl. II. PREDMET ZMLUVY 
 
Na základe tejto zmluvy sa vykonávateľ zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať služby v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a to: 
 

 vypracovať dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
 

 vykonávať oboznámenie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školenie 
zamestnancov z ochrany pred požiarmi v rámci odbornej spôsobilosti vykonávateľa, 

 
 kontrolná činnosť, navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

 
 šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a 

závažnej priemyselnej havárie, 

 

 účasť na kontrolnej činnosti vykonávanej štátnymi orgánmi. 
 

Výkon uvedených činností zabezpečí vykonávateľ pre pracoviská – objekty: 
 

 Horné Pršany 11, 974 05 Horné Pršany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČL. III. CENA VYKONÁVANÝCH PRÁC 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí vykonávateľovi za práce vykonávané podľa tejto 
zmluvy štvrťročne vo výške  50 eur + DPH. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na účet dodávateľa 
na základe vystavenej faktúry do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
 
V zmluvnej cene sú zahrnuté: 
 

 náklady na zaobstarávanie aktuálnych predpisov v oblasti BOZP a OPP, 
 

 náklady na vykonávanie školení v oblasti BOZP a OPP, 
 

 náklady na udržiavanie odbornej spôsobilosti vykonávateľa, 
 

 náklady na nevyhnutné technické vybavenie pre spracovanie pokynov a pravidiel BOZP a OPP, 
 

 náklady na prevádzku motorového vozidla pre pracovné účely spojené s výkonom prác. 
 
Čl. IV. PLATNOSŤ ZMLUVY 
 
Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01.05.2019 na dobu neurčitú. Objednávateľ a vykonávateľ ma 
právo odstúpiť od zmluvy písomne aj bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou.  
 
Čl. V. POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA 
 
Povinnosti vykonávateľa: 
 

 vykonávať služby BOZP a OPP a v zmysle predmetu zmluvy s požadovanou odbornou 
spôsobilosťou, 

 vykonávateľ je oprávnení pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok a previerok 
stavu zabezpečenia BOZP vstupovať do objektov a zariadení zákazníka vždy v sprievode 
zamestnanca zákazníka, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej 
dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a 
ostatných zamestnancov zákazníka, 

 kontakt s dodávateľom sa bude uskutočňovať prostredníctvom  poverenej osoby Ivan Dobrota 
– starosta obce. 

 vykonávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri kontrolách príslušného štátneho dozoru a iných 
orgánov na to oprávnených. 

 
Povinnosti objednávateľa: 

 umožní zamestnancom dodávateľa nazerať do príslušnej dokumentácie, zabezpečí 
požadované údaje a vysvetlenia,  potrebné pre výkon služby a potrebnú súčinnosť od vedúcich 
a ostatných zamestnancov, 

 na vzájomne dohodnutý termín výkonu preventívnej protipožiarnej prehliadky, previerky stavu 
zabezpečenia BOZP zabezpečí sprevádzajúceho zamestnanca, 

 v prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje dokumentáciu ochrany pred 
požiarmi  a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátiť dodávateľovi, 

 objednávateľ je povinný bezodkladne nahlasovať vykonávateľovi všetky zmeny súvisiace s jeho 
činnosťou napr.: organizačným členením, zmenou kontaktnej osoby, zmenou štatutárneho 
orgánu, zmenou názvu alebo sídla firmy, presné nástupy zamestnancov do pracovného 
pomeru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
Zmluva môže byť zmenená iba formou dodatkov, písomne obojstranne podpísaných. Zmluva bola 
vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka a na znak súhlasu s jej obsahom 
bola zmluvnými stranami podpísaná. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená 
podľa ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, neuzatvorili ju v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných 
podmienok. Účastníci si túto zmluvu riadne a v celom rozsahu prečítali, riadne a v celom rozsahu 
porozumeli jej obsahu a túto v celom rozsahu schvaľujú, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Horných Pršanoch dňa: 26.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………….. 

vykonávateľ               objednávateľ 


