
ZMLUVA .č 2019043-BOZP-OPP
na vykonávanie úloh v oblasti bezpe nosti ač  ochrany zdravia pri práci

a ochrany pred požiarmi

L .  IČ
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávate :ľ MATERSKÁ ŠKOLA
so sídlom: Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov
I O:Č 37914961
DI :Č 2021745033
zastúpená: Mgr. Jarmila Rolincová, riadite ka školyľ

( alej len „Objednávate “)ď ľ

2. Vykonávate :ľ RG Protection s.r.o.
so sídlom: Meste ko 42, 020 52 Meste koč č
I O: Č 52227944
DI : Č 2021935289
neplatite  DPHľ
zastúpená: Richard Marini , konateč ľ
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Tren ín, oddiel Sro, vložka . 37818/Rč č
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 7669
SWIFT: TATRSKBX
kontakt: 0918 / 686 301, marinic@rgprotection.sk

( alej len „Vykonávate “)ď ľ

( alej spolo ne aj ako „Zmluvné strany“)ď č

L .  IIČ
PREDMET ZMLUVY

1. Na základe tejto zmluvy sa vykonávate  zaväzuje, že bude pre objednávate a vykonáva  služby vľ ľ ť
oblasti bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci ( alej len „BOZP“) vč ď  zmylse zák. . 124/2006 Z.zč . o
bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonovč  a ochrany pred
požiarmi ( alej len „OPP “) vď  zmysle zák. . 314/2001 Z.z. oč  ochrane pred požiarmi, a to:

a) vypracova  dokumentáciu  bezpe nosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  a ochrany predť č
požiarmi,
b) školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z bezpe nosti a ochrany zdravia prič
práci,
c) školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z ochrany pred požiarmi v rámci
odbornej spôsobilosti vykonávate a,ľ
d) odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v rámci odbornej spôsobilosti vykonávate a,ľ
e) kontrolnú innos  zč ť  oblasti  BOZP a preventívne protipožiarne prehliadky, navrhovať
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
f) šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov, choroby z povolania, nebezpe nej udalostič
a závažnej priemyselnej havárie,
g) ú as  na kontrolnej innosti vykonávanej štátnymi orgánmi,č ť č
h) kontroly prenosných hasiacich prístrojov,
i) kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,
j) zabezpe enie tlakovej skúšky ač  opravy prenosných hasiacich prístrojov.
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2. Výkon uvedených inností zabezpe í vykonávate  pre pracoviská – objekty:č č ľ

a) Materská škola, Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov.

L .  IIIČ
CENA VYKONANÝCH PRÁC

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate  zaplatí vykonávate ovi za práce vykonávané:ľ ľ
a) pod a l.II ods. 1 písm. a)ľ č  až g) tejto zmluvy odmenu štvr ro ne vo výške  ť č 94,50 EUR,
b) pod a l.II ods. 1 písm. h) až j) tejto zmluvy odmenu na základe skuto ného výkonu.ľ č č

2. Objednávate  uhradí dohodnutú odmenu na ú et dodávate a na základe vystavenej faktúry do 14ľ č ľ
dní odo d a doru enia faktúry.ň č

L .  IVČ
PLATNOS  ZMLUVYŤ

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neur itú.č
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukon i :č ť

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpove ou zmluvy ktorouko vek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvoduď ľ
s mesa nou výpovednou dobou, ktorá za ína plynú  prvý de  nasledujúceho kalendárnehoč č ť ň
mesiaca po dni jej doru enia.č

3. Pri  podstatnom  alebo  opätovnom  porušení  podmienok  tejto  zmluvy  môže  ktoráko vek  zoľ
zmluvných strán od nej odstúpi . Zmluvný vz ah v tom prípade kon í d om doru enia oznámeniať ť č ň č
o odstúpení od zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy, pre ktoré môže druhá zmluvná strana od
zmluvy odstúpi , sa považuje najmä omeškanie objednávate a so zaplatením faktúry, porušenieť ľ
záväzkov  ml anlivosti  zmluvných  strán,  nesplnenie  alších  zmluvných  povinností  ani  napriekč ď
dodato nej lehote poskytnutej druhou zmluvnou stranou.č

4. Zásielka zasielaná prostredníctvom držite a poštovej licencie, sa považuje sa za doru enú d om,ľ č ň
v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevzia , alebo v piaty de  odo d a podania zásielkyť ň ň
na doru ovanie, ak sa zásielka zaslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú vč  záhlaví tejto zmluvy,
alebo na inú druhej  zmluvnej  strane písomne oznámenú adresu na doru ovanie,  vrátila  späč ť
odosielate ovi.ľ

L .  VČ
POVINNOSTI VYKONÁVATE A A OBJEDNÁVATE AĽ Ľ

1. Povinnosti vykonávate a:ľ
a) vykonáva  služby BOZP a OPP v zmysle predmetu zmluvy s požadovanou odbornouť
spôsobilos ou,ť
b) vykonávate  je oprávnený pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok aľ
previerok  stavu  zabezpe enia  BOZP  vstupova  do  objektov  a  zariadení  objednávate ač ť ľ
špecifikovaných  v  lánku  II  ods.  2  tejto  zmluvy,  vždy  v  sprievode  zamestnancač
objednávate a, vykonáva  potrebné zis ovania a úkony, nazera  do príslušnej dokumentácie,ľ ť ť ť
požadova  potrebné údaje  a  vysvetlenia  a  potrebnú sú innos  od  vedúcich  a  ostatnýchť č ť
zamestnancov zákazníka,
c) vykonávate  sa zaväzuje spolupôsobi  pri kontrolách príslušného štátneho dozoru aľ ť
iných orgánov na to oprávnených,
d) zachováva  ml anlivos  oť č ť  osobných  údajoch,  s ktorými  príde  do  styku,  tie  nebude
využíva  ani  pre  osobnú  potrebu  ať  bez  súhlasu  objednávate a  ich  nebude  zverej ova ,ľ ň ť
nikomu poskytova  ani sprístup ova .ť ň ť

2. Povinnosti objednávate a:ľ
a) umožni  vykonávate ovi nazera  do príslušnej dokumentácie, objednávate  je povinnýť ľ ť ľ
zabezpe i  požadované  údaje  a  vysvetlenia,  potrebné  pre  výkon  služby  a  potrebnúč ť
sú innos  od vedúcich a ostatných zamestnancov,č ť
b) na  vzájomne  dohodnutý  termín  výkonu  preventívnej  protipožiarnej  prehliadky,
previerky stavu zabezpe enia BOZP zabezpe í sprevádzajúceho zamestnanca,č č
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c) objednávate  je  povinný  bezodkladne  nahlasova  vykonávate ovi  všetky  zmenyľ ť ľ
súvisiace  s  jeho  innos ou  napr.:  organiza ným  lenením,  zmenou  kontaktnej  osoby,č ť č č
zmenou  štatutárneho  orgánu,  zmenou  názvu  alebo  sídla  firmy,  presné  nástupy
zamestnancov do pracovného pomeru.

L .  VIČ
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Vykonávate  týmto  vyhlasuje,  že  sp a všetky  požiadavky  potrebné na  poskytovanie  služieb  aľ ĺň
poradenstva v oblasti:

a) bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci pod a  zákona . 124/2006 Z. z. v platnomč ľ č
znení,
b) ochrany pred požiarmi pod a zákona . 314/2001 Z. z. v platnom znení.ľ č

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  objednávate  je  povinný  rešpektova  výzvy  vykonávate a  naľ ť ľ
odstránenie nedostatkov v oblasti BOZP a OPP, a tieto je povinný odstráni  v lehote uvedenej voť
výzve vykonávate a.  V prípade neodstránenia  zistených nedostatkov  v  oblasti  BOZP,  OPP naľ
základe výzvy vykonávate a, vykonávate  nenesie zodpovednos  za škody, pokuty, penále a inéľ ľ ť
následky spôsobené nerešpektovaním jeho výzvy na odstránenie nedostatkov. 

3. Objedna�vatel�  ty�mto vyhlasuje, z�e si je vedomy�  toho, z�e uzavreti�m  tejto Zmluvy nie je dotknute�
plnenie jeho povinnosti� vyply�vaju�ce mu zo za�k. c�. 124/2006 Z. z. o bezpe nosti a ochrane zdraviač
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za�k. c�. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poz�iarmi
a ani jeho zodpovednost� za bezpec�nost�  a ochranu zdravia pri pra�ci a za ochranu pred poz�iarmi.

L.VIIČ
ZÁVERE NÉ USTANOVENIAČ

1. Zmluva môže by  zmenená iba formou dodatkov, písomne obojstranne podpísaných.ť
2. Vz ahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka ať

všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého ú astníka a na znakč

súhlasu s jej obsahom bola zmluvnými stranami podpísaná.
4. Zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.ť č ť ň
5. Ú astníci tejto zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená pod a ich slobodnej, vážnej a ur itejč ľ č

vôle, neuzatvorili ju v tiesni a ani za obzvláš  nevýhodných podmienok. Ú astníci si túto zmluvuť č
riadne a v celom rozsahu pre ítali, riadne a v celom rozsahu porozumeli jej obsahu a túto v celomč
rozsahu schva ujú, na znak oho ju vlastnoru ne podpisujú.ľ č č

V Púchove d a: 17.09.2019ň V Meste ku d a: 17.09.2019č ň

..............................................................

.
Mgr. Jarmila Rolincová
riadite ka školyľ
Materská škola, Požiarna 1291, 
Púchov

..............................................................

.
Richard Marinič
konateľ
RG Protection s.r.o.
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