
Z M L U V A   O   D I E L O   

 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

Čl. 1.  Zmluvné strany 

 

 

1.1   Objednávateľ 

  

 Názov firmy:               Materská škola                                                                                        

 Štatutárny zástupca:    Bc. Miroslava Dubovská           

Sídlo firmy:   Odbojárov 177/8A           

                                               914 41  Nemšová 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa    

č. účtu:   5048686200/0900               

 IČO:    42281806      

tel. číslo:     032/6598289                              

e-mail: riaditel@ms-nemsova.sk 

  

 

1.2 Zhotoviteľ 

 

Názov firmy:   Ing. Katarína Čipková 

Majiteľ:              Ing. Katarína Čipková 

Sídlo firmy:   Halalovka 2370/5, 911 08  Trenčín 

Osvedčenie :   Bezpečnostný technik č. BT 2015/017 

Osvedčenie :   Technik požiarnej ochrany  TPO 9-071/2016 

Bankové spojenie:  ČSOB  pobočka Trenčín 

č. účtu:              4005155181/7500  

IČO:               50135619 

DIČ:                                        1045808005   

Kontakt:    0911 515 384 

e-mail:     cipkova.katka@gmail.com 

Registrovaný:  ŽR 350-38025 

 

 

Čl. 2.  Východiskové údaje 

 

2.1 Druh činnosti objednávateľa:  Školstvo. 

 

Čl. 3.  Predmet zmluvy 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť 

objednávateľovi komplexné vedenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), ako aj sledovania s tým 

spojeného legislatívneho procesu a zmien.   



3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet  zmluvy bude  zabezpečený  nestranným spôsobom 

a v súlade s platnými predpismi BOZP a OPP. 

3.3 Súčasťou dodávky predmetu tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa aktualizácia 

dokumentácie BOZP a OPP, vykonávanie vstupných a periodických školení BOZP 

a OPP, vyšetrovanie pracovných úrazov a kontrolná činnosť.   

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zastupovať objednávateľa v prípade kontrolnej činnosti 

 štátnych orgánov v oblasti BOZP a OPP. 

 

Čl. 4. Podmienky výkonu predmetnej činnosti 

 

4.1 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi voľný vstup do všetkých priestorov spravovaných 

objednávateľom.  

4.2 Objednávateľ i zhotoviteľ  sa  zaväzujú, že všetky obchodné a technické informácie, 

ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho 

písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 

predmetu tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ zabezpečí spoluprácu poverenej osoby na zabezpečovaní školení a 

zácviku novoprijatých zamestnancov a na riešení technických problémov na 

pracoviskách. 

4.4 Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi všetky údaje o zamestnancoch týkajúce sa 

výkonu ich práce,  odbornej  spôsobilosti  a zdravotného  stavu  a  technickú  

 dokumentáciu  o strojoch  a  zariadeniach  potrebných  pre  výkon  činnosti.  

 

 

Čl. 5.  Platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cene za dodávku predmetu zmluvy o dielo 

uvedenom v čl. 3 a 5.3 tejto zmluvy, a to 30 € mesačne. Zhotoviteľ nie je platca DPH.  

5.2 Dohodnutú cenu bude zhotoviteľ fakturovať samostatnými faktúrami so splatnosťou 

 14 dní. 

5.3 Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté: 

 a) pravidelné kontroly stavu BOZP a OPP  1 krát mesačne a podľa potreby, 

 b) aktualizácia a evidencia dokumentácie BOZP a OPP, 

 c) kontrola požívania alkoholických nápojov podľa potreby, 

 d) monitoring platnosti odborných prehliadok elektrozariadení, plynových  

  zariadení, tlakových zariadení, osvedčení a oprávnení pracovníkov, 

e) vstupné školenie nových pracovníkov a periodické školenia BOZP a OPP, 

f) účasť pri vyšetrovaní pracovných úrazov,   

g) ročné previerky stavu BOZP a OPP.  

h) zastupovanie pri kontrolách štátnych orgánov 

   

5.4 Dohodnutá  cena  neobsahuje  akékoľvek  náklady za materiálne výdavky spojené 

 s  predmetom  činnosti   (lekárničky, bezpečnostné  tabuľky , hasiace prístroje  a 

pod., ), ani  náklady  za  odborné  školenia (obsluha  technických  zariadení, VZV, 

kotolne a pod.) a revízie technických zariadení. 

 

 

 

 



Čl. 6. Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

 

6.1     Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od  06.10.2017. 

6.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými  

          stranami. 

6.3     Zmluvný vzťah sa končí z nasledujúcich dôvodov: 

 a) písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou obidvomi zmluvnými stranami 

 b) odstúpením od zmluvy z dôvodov upravených platnými právnymi predpismi, 

 c) výpoveďou danou v písomnej forme, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

    ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom     

    bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

 d) z iných dôvodov upravených platnými predpismi.  

6.4     Počas  plynutia  výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné si plniť povinnosti  

          vyplývajúce z tejto zmluvy. 

6.5 Vzťahy  zmluvou  priamo  neupravené  sa  riadia  ustanoveniami  Obchodného  

          zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi. 

6.6     Obsah zmluvy je možné meniť výlučne formou očíslovaných písomných dodatkov,  

          odsúhlasených a podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

6.7     Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu  prečítali, s jej obsahom sa oboznámili  a  

   súhlasia  s  tým, že  zmluva  bola  uzavretá  podľa  ich  pravej a slobodnej  vôle,  

    zrozumiteľne,  určite  a  vážne,  že nebola  uzavretá  v tiesni,  ani  za  nápadne     

    nevýhodných podmienok, čo svojim  podpisom potvrdzujú.  

6.8    Zmluva  je  vyhotovená v dvoch exemplároch, z  ktorých  po jednom  obdrží  po 

          podpise každá zo zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V Nemšovej dňa: 06.10.2017 

 

 

 

 

 

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

           objednávateľ                                     zhotoviteľ 

 

 


