
  

Zmluva o vykonávaní činnosti technika 

bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci 
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák. 

1. Zmluvné strany 

DODÁVATEĽ:    Valéria PAUKEJOVÁ AMOS, Nemocničná 32, 066 01 Humenné 

V zastúpení:          Valériou PAUKEJOVOU 

Oprávnený podľa  OSVEDČENIA  číslo ABT-0686/07  

                              OPRÁVNENIA číslo VVZ-0385/08.01                              

Číslo účtu:             2624551475/1100  

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Humenné   

Telefón:                 0905551677,0902082267   

e-mail:                   vapa523@gmail.com 

IČO:                       35 462 159 

DIČ:                       1030308422 nie je platca DPH 

OBJEDNÁVATEĽ:  Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné 

Konateľ vo veciach zmluvy:  Ing. Jana KULANOVÁ 

IČO:                            00695424 

DIČ:                            2021213711 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                  7000512251/8180 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci          

    v priestoroch CSS GARDEN Humenné, Ptičie  158, 066 01 Humenné a jeho organizačných jednotkách na adrese 

Čsl. armády 14, 066 01 Humenné  v zmysle platných predpisov a to: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov          

 a v zmysle tejto zmluvy. 

    

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy umožňovať dodávateľovi činnosť technika bezpečnosti a             

   ochrany    zdravia pri práci, poskytovať mu potrebnú súčinnosť, potrebné informácie a platiť mu za to dohodnutú   

   odmenu   podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. 

 

3. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1. Dodávateľ je povinný poskytovať objednávateľovi činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak,     

  aby pri dodržiavaní platných právnych predpisov a predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci         

  najmä: 

 chránil záujmy objednávateľa a upozornil ho na zrejmé dôsledky porušenia povinností na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, 

 prejednal s objednávateľom všetky výdavky spojené so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 v súlade so svojim presvedčením a príkazmi objednávateľa uplatňoval všetky dostupné prostriedky zodpovedajú-

ce súčasnému stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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3.2. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 

 poskytovať objektívne požadovanú súčinnosť, 

 hradiť všetky náklady spojené s materiálnym zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto nákla-

dy musia byť vopred prejednané a odsúhlasené s objednávateľom. 

4. Lehoty a rozsah vykonávania činnosti 

4.1. Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy u odberateľa minimálne raz za tri mesiace. 

4.2. Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy u odberateľa v nevyhnutnom rozsahu  na jeho pracovisku a ďalšie činnosti    

   vyplývajúce z legislatívnych predpisov vykonáva vo svojich priestoroch. V mesačnej odmene sú zahrnuté tieto          

položky:  vypracovanie dokumentácie BOZP  a jej priebežná kontrola a  aktualizácia a v súlade so zmenou  legislatívy,  

vykonávanie  pravidelných kontrol stavu  BOZP na pracoviskách objednávateľa, poradenská činnosť v  oblasti  BOZP, 

vstupné  školenie  novoprijatých  zamestnancov,  periodické oboznamovanie a informovanie zamestnancov o právnych 

a ostatných predpisoch  na  zaistenie BOZP v súlade s platnou legislatívou.        

5. Odmena za činnosť 

5.1. Za  poskytované   činnosti  poskytne  objednávateľ  dodávateľovi   odmenu  vo výške 80 € /slovom  osemdesiat €/  

   za  každý kalendárny  mesiac.  Dodávateľ vyhotoví  faktúru jedenkrát  za štvrťrok  –  posledný   deň   v   mesiaci    

v jednotlivých štvrťrokoch (31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roka). 

5.2. Splatnosť odmeny je štrnásť dní po obdržaní faktúry od dodávateľa. 

 

6. Doba platnosti zmluvy 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2015 do 31.12.2015 

 

6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

6.3. Zmluvu môže ukončiť každá zo zmluvných strán výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou dobou jeden me-

siac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej stra-

ne. Zmluvu možno vypovedať aj vzájomnou dohodou. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustano-

veniami Obchodného zákonníka (§ 261).  

7.2. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné formou dodatkov a to písomnou formou s vyznačením zmien a 

úprav, so súhlasom oboch strán. Dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Všetky úpravy a zmeny musia 

byť vyhotovené v 2 vyhotoveniach. 

7.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Obe zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení. 

7.4. Osoby konajúce za zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a sú spôsobilé konať za zmluvné 

strany. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. Svojim podpisom 

potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne a že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne ne-

výhodných podmienok. 

 

 Humennom dňa 26.02.2015                                                                            V Humennom dňa 26.02.2015 

 

 

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

                Ing. Jana Kulanová                                                                                               Valéria Paukejová 


