
č.j.: 11/12/2014 Zmluva

uzatvorená podľa § 4? 51 Občianskeho zákonníka a v súlade s g 12 zákona NR SR 330/1996 Z.z. a zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa platných predpisov

medzi:

D odávateľom : Ing. Ladislavom Bilikom. Stummerova 1349/84. 955 01 Topoľčany 
Bezpečnostný technik, IČO: 44 533 098
Č. živnostenského registra 470-14580. č. OŽP-C/2008/04941-1 z 1. 12. 2008 
(ďalej len dodávateľ)

a

O d b era teľo m : Stredná odborná škola agrotechnická. Tovam ícka 1632. Topoľčany 
Zastúpená: Ing. Róbertom Č ani g oni. PhD., riaditeľom škoK 
IČO: 00398411 
(ďalej len odberateľ)

za nasledovných podmienok:
ČI. 1.

P re d m e t  z m lu v y

Dodávateľ poskytne odberateľovi služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
platných predpisov, najmä podľa :

• Zákona é. 124/2006 Z. z. z 2. 2. 2006 o BOZP o zm ene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon č. 309/2007 Z.z. a č. 140/2008 Z,z.)

• Zákona č. 245/2008 z 22. 5. 2008 ■ § 152
• Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov - § 39
• NV SR č. 391/2006 Z. z. z 24.5.2006
• N V SR č. 276/2006 Z, z. z 26. 4. 2006
• NV SR č. 281/2006 Z, z. z 19. 4. 2006
• M etodického usm ernenia č. 4/2009

ČI. 2.
Práva a povinnosti zmluvných strán

A. Dodávateľ - Ing. Ladislav Bilik, bezpečnostný technik:
1. spolupracuje s ostatnými útvarmi organizácie pri:

•  uvádzaní objektov, prevádzok, strojov, zariadení a technológii do skúšobnej a trvalej 
prevádzky

• určovaní požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác -  v investičnej výstavbe, 
projektovej a konštrukčnej príprave, pri objednávaní strojov a zariadení, pri normovaní práce 
a stanovení pracovných režimov

• tvorbe pravidiel BOZP a pri rozpracovaní bezpečnostných predpisov pre jednotlivé činnosti 
v organizácii

2, vy konáva
• školenia a overovania znalosti predpisov na zaistenie BOZP vedúcich a ostatných 

zamestnancov školy, žiakov počas praktického vyučovania
• previerky bezpečnosti práce a podáva návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
• vy šetrovanie príčin havárii, porúch technických zariadení, pracovných úrazov a  hodnotí 

návrhy na odstránenie príčin



3. predkladá riaditeľovi škoh návrhy na zastavenie prace alebo činnosti technických zariadení ak 
nezodpovedajú platným predpisom na zaistenie BOZP alebo ak bezprostredne ohrozujú život alebo 
zdravie zamestnancov
4. analyzuje pracovnú a žiacku úrazovosť a spracováva správy o stave bezpečnosti práce, technických 
zariadení a ustanovený ch pracovných podmienok za organizáciu
5. spolupracuje s orgánmi štátneho dozoru -  Inšpektorát práce, polícia, zdravotná a hygienická služba 
pri ich pôsobení v organizácii
6. kontroluje stav prevádzkových objektov, pracovného prostredia, strojov a zariadení, dodržiavanie 
určených pracovných podmienok podľa platných predpisov BOZP
7. vykonáva evidenciu pracovných a školských úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania 
a ostanú evidenciu, vyplývajúcu z platných predpisov v oblasti BOZP
8. kontroluje vykonávanie verejných previerok a kontrol vedúcimi pracovísk
9. kontroluje plnenie opatrení orgánov štátneho odborného dozoru a opatrení prijatých organizáciou 
a nadriadenými orgánmi
10. je  oprávnený vstupovať do všetkých objektov organizácie
11. je  oprávnený kontrolovať všetkých zamestnancov organizácie (znalosť predpisov BOZP. skúška 
alkoholu a pod.) a príslušnú dokumentáciu

B. Odberateľ - Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
1 za účelom poskytovania služieb BOZP dodá v jednom  vyhotovení všetky vnútorné predpisy 
a organizačnú štruktúm organizácie
2. umožní vstup a výkon oprávnení pod písm. A bod 10. a 11. - vystaví potrebné splnomocnenia 
a povolenia
3. oznamuje zmeny v organizačnej štruktúre, aktuálny stav zamestnancov a iné podstatné skutočnosti 
ovplyvňujúce vykonávanie služieb v oblasti BOZP
4. organizačne zabezpečí výkon služieb A -  odst. 2 -  účasť zamestnancov a žiakov na školeniach

ČI. 3 
Dohoda o cene

1. Zmluvné stanv sa dohodli v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách na cene za poskytované služby 
vo výške 58 € mesačne.
2. Dodávateľ j c povinný fakturovať dohodnutú sumu do 10. dňa po vykonaní práce. V prípade 
omeškania odberateľa so zaplatením faktúry je  odberateľ povinný uhradiť u rok v z omeškania vo výške
0 .0 5 .  za každý deň omeškania.

ČI. 4 
Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva je  uzatvorená na dobu určitú od. 01. 03. 2015-31.12. 2017.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, žc bude mať na obdobie od 1.3.2015 -  31.12.2017 platnú aktualizačnú 
skúšku autorizovaných bezpečnostných technikov. Ak tomu tak nebude, odberateľ od zmluvy 
okamžite odstúpi. Zmluvný vzťah v tomto prípade končí posledným dňom platnosti aktualizačnej 
skúšky autorizovaných bezpečnostných technikov.
3. Pred skončením platnosti zmluvy je  možné ju  vypovedať kedykoľvek k poslednému dňu v mesiaci 
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto 
zmluvy môže ktorákoľvek so zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah v tomto 
prípade končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu obsah tejto zmluvy m eniť formou dodatkov len po vzájomnej písomnej 
dohode.
2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a finančného vyrovnania je  dodávateľ pov inný vrátiť 
všetky doklady, ktoré dostal od odberateľa pre plnenie zmluvnej činnosti.



3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. nebola podpísaná v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi.
4. Zm luva bola vyhotovená v 3 exemplároch -  1 je  určený pre dodávateľa. 2 pre odberateľa.
5. Zm luva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na intemetovej stránke odberateľa.

V Topoľčanoch, dňa 11. 12. 2014

Ing. Róbert Čaniga, PhD. 
riaditeľ školy

Ing. Ladislav Bilik 
bezpečnostný technik


