Zmluva
o činnosti
v oblasti
ochrany pred požiarmi
technik PO a o poskytovaní
bezpečnostnotechnickej služby, uzavretá v zmysle ~ 566 a nasl. Obchodného zákonníka
(zák. Č. 513/1991 Zb. v platnom znení).
—

I. Zmluvné strany:
1. Objednávatel‘:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zast.:
IBAN:

Obecný úrad Belža
Belža 80, 044 58 Belža
00323951
2021235810
Ing. Ondrej Pravda
SK28 5200 0000 0000 0875 7876

a
2. Poskytovatel‘:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zast.:
Bankové spoj enie:
IBAN:
Zápis:

MONITOR BP+, s.r.o.
Pod hrabinou 24/523, 040 16 Košice
52241211
2120971116
Ing. Lenka Št‘avová, konateľ
OTP Banka Slovensko, a.s.,
SK86 5200 0000 0000 1831 8316
OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 45920/V

II. Predmet zmluvy:
1. Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby podl‘a zák. NR SR Č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, a to osobne pnp.
pracovníkmi s požadovanou odbornou spósobilost‘ou / bezpečnostný technik,
autorizovaný bezpečnostný technik /
Rozsah a spósob pinenia:
1

Poskytovanie bezpečnostnotechrnckej služby vykonava ulohy tykajuce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. NR SR Č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, a to
najmä:
-

a) poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických,
organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a mých úloh pri
zaist‘ovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
b) v spolupráci s vedúcirni zamestnancami vykonáva vyhodnocovanie nizík pni práci
c) vypracovanie predpísanej dokumentácie,
d) zúčastňuje sa kontrol dodržiavania predpisov BOZP zo strany štátneho dozoru IP
—

1

III. Ostatné ujednania
1.
2.

3.

4.
5.

Poskytovatel‘ zodpovedá za škodu ‚ ktorá by bola spósobená neplnením prípadne
chybným plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Dodávatel‘ským plnením činnosti bezpečnostného technika nie je dotknutá
zodpovednost‘ vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov obj ednávatel‘a,
pokial‘ vyplýva z platných všeobecne záväzných alebo interných predpisov a
nariadení, a nic je možné túto zodpovednost‘ prenášat‘ na bezpečnostného technika.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnút‘ vykonávateľovi bezodkladne všetky nevyhnutné
údaje a prostriedky, ktoré pre svoju činnost‘ potrebuje a umožnit‘ mu vstup do
všetkých priestorov, kde má byt‘ činnost‘ technika vykonávaná:
Prevádzka: Obecný úrad Belža (7 zamestnancov)
V prípade zmeny rozsahu pinenia (zmena objektov a pod.) príp. rozšírenia činnosti
pristúpia obidve strany k prehodnoteniu zmluvy.
Poskytovateľ je povinný zachovávat‘ mlčanlivost‘ o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri výkone predmetu zmluvy, a ktoré v záujme zámerov obj ednávatel‘a alebo
dotknutých organizácií nemožno oznamovat‘ mým osobám, a to ani po skončení
platnosti zmluvy.
V. Termín, cena a spósob úhrady:
1. Pinenie predmetu dohody podl‘a III. sa doj ednáva na dobu neurčitú od 01.09.2019
2. Dohodnutá cena za uvedené služby je 30,- eur! mesačne.
3. Spósob úhrady do 14 dní od doručenia faktúry.

VI. Záverečné ustanovenia:
Táto zmluva móže byt‘ vypovedaná zo strany poskytovatel‘a a objednávatel‘a bez
udania dóvodu kedykoľvek v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynút‘ od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede. Pokiaľ zmluvu vypovie
objednávatel‘ do 31.08.2022 zaplatí za vypracovanú dokumentáciu BOZP 250,- eur.
V Košiciach dňa: 01. 09. 2019,j
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