
ZMLUVA č.20 1 9045-BozP -oPP
na vykonávanie úloh v obIasti beŽ

a ochrany pred požiarmi

čl. l
zltttt-uvttÉ sTRANy

1. Obiednávateť: Materská škola
so sídlom: Chmelinec 1411, O20 01 PúchovtČo: 36129682
DlČ: 2021669749
zastúpená: Danka Černičková, riaditel'ka školy

(d'alej len,,Objed návatel''')

2, Vykonávateť: RG Protecti,on s.r.o.
so sídlom: Mestečko 42,02O 52 Mestečkotčo: 52227944
DlČ: 2}21gg528g
neplatitel DPH
zastúpená: Richard Marinič, konatel'registrácia: obchodný register okresného srjdu Trenčín, oddiel Sro, vložka ě. 37818/R
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
lBAN:
SWlFT:
kontakt;

SK12 1 100 0000 0029 4006 7669
TATRsKBx
0918 / 686 30,t, marinic@rgprotection,sk

(ďalej len,,Vykonávatel''')

(ďalej spoločne aj ako,,Zmluvné strany.)

č1.1l
PREDMET ZMLUVY

1, Na základe tejto zmluvY sa vykonávatel 
.zav.ázuje,.že, bud_e pre objednávatel,a vykonávať služby voblasti bezPeČnosti a ochrany zdravia pri práci (á'alej len ,,BÓZp"1 Ú zmylsaiá|n',€."cqtzoO6 Z.z. obezPeČnosti a ochrane_zdravia pri práci a.9 3me19 á lopinení niektorýth zákonov a ochrany pred

PoŽiarmi (d'alej len ,9PP ") v zmysle zák. č,314l2OO1Z.Ž. o ochrane §reo póiár*i, a to,a) vYPracovat' dokumentáciu bezpečnosti a ochran y zdravia pri práci a Ócnraný pred požiarmi,b) Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancóv z oezpóenbsti a ochrany zbravia pri práci,c) Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z ocltrany pred požiarmi v rámciboáorná;
spósobilosti vykonávatel'a,

d) odbornú PríPravu. ProtipoŽiarnych hliadok v rámciodbornej spósobilosti vykonávatela,e) kontrolnú Činnosť z oblasti BOZP a. preventívne protipožiarne prehliadky, navrhovať opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov,

0 Šehenie Pracovných Úrazov, iných úrazov, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti azávažnej priemyselnej havárie,
g) účast' na kontrolnej činnosti vykonávanej štátnymi orgánmi,h) kontroly prenosných hasiacich prístrojov,i) kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,j) zabezpečenie tlakovej skúšky a opravy prenosných hasiacich prístrojov.
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2.

1.

Výkon uvedených činností zabezpečí vykonávatel' pre pracoviská - objekty:

a) MATER§KÁ ŠKOLR, Chmelinec 1411,a2o 01 Púchov.

č1.1ll
CENA VYKONANÝCH PRÁC

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zaplatí vykonávatel'ovi za práce vykonávané:
a) podťa č1.1l ods. 1 písm, a) až 9) tejto zmluvy odmenu štvÉ'roěne vo výške í05,_ EUR,
b) podťa č1.1l ods. 1 písm, h) až j) tejto zmluvy odmenu na základe skutočného výkonu.

Objednávatel'uhradí dohodnutú odmenu na účet dodávatel'a na základe vystavenej faktúry do 14
dníodo dňa doručenia faktúry,

čl. v
PLATNOSŤ ZMLUVY

Táto zmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončit':
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán, aj bez udania dóvodu s

mesačnou výpovednou dobou, ktorá zaěína plynút' prvý deň nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po dnijej doručenia,

Pri podstatnom alebo opátovnom porušení podmienok tejto zmluvy móže ktorákol'vek zo zmluvných
strán od nej odstúpiť. Zmluvný vzt'ah v tom prípade končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy, pre ktoré móže druhá zmluvná strana od zmluvy
odstúpiť, sa považuje najmá omeškanie objednávatel'a so zaplatením faktúry, porušenie závázkov
mlčanlivosti zmluvných strán, nesplnenie d'alších zmluvných povinností ani napriek dodatočnej
lehote poskytnutej druhou zmluvnou stranou.
Zásielka zasielaná prostredníctvom držitela poštovej licencie, sa považuje sa za doručenú dňom,
v ktorom ju adresát prevzal alebo odmieto| prevziať, alebo v piaty deň odo dňa podania zásielky na
doručovanie, ak sa zásielka zaslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
alebo na inú druhej zmluvnej strane písomne oznámenú adresu na doručovanie, vrátila spát'
odosielatel'ovi,

čl. v
PoVlN NosTl VYKoNÁVATEEA A oBJEDNÁvnreuR

Povin nosti vykonávateía:
a) vykonávat' služby BOZP a OPP v zmysle predmetu zmluvy s požadovanou odbornou

spósobilosťou,
b) vykonávatel' je oprávnený pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok a

previerok stavu zabezpečenia BOZP vstupovat' do objektov a zariadení objednávatel'a
špecifikovaných v článku ll ods. 2 tejto zmluvy, vždy v sprievode zamestnanca objednávatela,
vykonávat' potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať
potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnost'od vedúcich a ostatných zamestnancov
zákazníka,

c) vykonávatel' sa zavázuje spolupósobiť pri kontrolách príslušného štátneho dozoru a iných
orgánov na to oprávnených,

d) zachovávat'mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktonými príde do styku, tie nebude využívať ani
pre osobnú potrebu a bez súhlasu objednávatel'a ich nebude zverejňovat', nikomu poskytovat'
ani sprístupňovať.

Povinnosti objednávatel'a:
a) umožnit' vykonávatel'ovi nazerať do príslušnej dokumentácie, objednávatel' je povinný

zabezpečiť požadované údaje a vysvetlenia, potrebné pre výkon služby a potrebnú súěinnosť
od vedúcich a ostatných zamestnancov,

b) na vzájomne dohodnutý termín výkonu preventívnej protipožiarnej prehliadky, previerky stavu
zabezpečen ia BOZP zabezpeěI sprevádzaj úceho zamestnanca,

c) objednávatel' je povinný bezodkladne nahlasovať vykonávatelbvi všetky zmeny súvisiace s
jeho činnost'ou napr.: organizačným členením, zmenou kontaktnej osoby, zmenou

1,.

2.

4.

1.
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štatutárneho orgánu,
pracovného pomeru.

zmenou názvu alebo sídla firmy, presné

čl. vl
osoB[NÉ USTANoVEN|A

nástupy zamestnancov do

3.

1. Vykonávatet týmto vyhlasuje, že spÍtra všetky požiadavky potrebné na poskytovanie služieb a
poradenstva v oblasti:

a) bezpeěnosti a ochrany zďravía pri práci podla zákona č. 124120:06 Z. z. v platnom znení,
b) ochrany pred požiarmi podťa zákona č.31412001 Z. z. v platnom znení.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je povinný rešpektovať výzvy vykonávatela na
odstránenie nedostatkov v oblasti BOZP a OPP, a tieto je povinný odstrániť v lehote uvedenej vo
výzve vykonávateťa. V prípade neodstránenia zistených nedostatkov v oblasti BOZP, OPP na
základe výzvy vykonávateťa, vykonávateí nenesie zodpovednosť za škody, pokuty, penále a iné
následky spósobené nerešpektovaním jeho výzvy na odstránenie nedostatkov.
Objednávatel' týmto vyhlasuje, že si je vedomý toho, že uzavretím tejto Zmluvy nie je dotknuté
plnenie jeho povinnosti vyplývajúce mu zo zák. é, 12412006 Z. z, o bezpeěnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorlých zákonov azák. č.31412001 Z.z, o ochrane pred požiarmi
a ani jeho zodpovednosť za bezpeěnosť a ochranu zdravia pri práci a za ochranu pred požiarmi,

ěl,vll
zÁvEREčNÉ usrnruovENlA

Zmluva móže byť zmenená iba formou dodatkov, písomne obojstranne podpísaných.
Vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
všeobecne záváznýeh platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka a na znak
srjhlasu s jej obsahom bola zmluvnými stranami podpísaná.
Zmluva nadobúda platnost'a úěinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,
tJčastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená podťa ich slobodnej, vážnej a určitej
vóle, neuzatvoriliju v tiesni a ani za obzvlášt' nevýhodných podmienok. Učastníci si ttlto zmluvu
riadne a v celom rozsahu prečítali, riadne a v celom rozsahu porozumelijej obsahu a túto v celom
rozsahu schval'ujú, na znak ěoho ju vlastnoruěne podpisujú,

VPúchoveona: ., 9 1 !9 1919. . V Mestečku dňa:
0 1 -08- 2019

MATERsKÁ Šnoun \"
énmetinec1411 ^ / 

"7

,\12)

ó;;k;ó. nión.iá rr,rá /riaditel'ka konateť -/
Materská škola, Chmelinec, Púchov RG Protection s,r.o.
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