
ZMLUVA  
o komplexnom vykonávaní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti 

požiarnej ochrany a v oblasti civilnej ochrany, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Obec Vechec 

  So sídlom:   Hlavná 133/32, 094 12 Vechec 

 IČO:  00332925 

 DIČ: 2020528488 

 Číslo účtu (IBAN):  SK97 0200 0000 0000 2382 3632 

 Zastúpený:  Ladislav Tóth starosta obce 

(ďalej ako objednávateľ) 

 

a 

 

 

       2.    poskytovateľ   BATES plus  s.r.o.  

 so sídlom:   Masarykova 22, 080 01 Prešov 

 IČO:   51 942 054 

 DIČ:    2120846937 

 Bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 

  Číslo účtu (IBAN): SK07 8330 0000 0020 0151 5427 

 Obchodný register:  oddiel: Sro; vložka č.: 37024/P 

 Zastúpený:   Mgr. Matej Migaš – konateľ 

    Mgr. Miloš Balint - konateľ  

(ďalej ako poskytovateľ) 

 
 
 
 



Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Poskytovateľ je oprávnený vykonávať činnosť na základe osvedčení, ktoré sú Prílohami 
 č. 2, 3 k uvedenej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
2.  V obsahu tejto zmluvy zmluvné strany upravujú výkon činností a služieb v oblasti 

požiarnej ochrany a bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany, ktoré budú 
v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy realizované plneniami strán v rozsahu podľa 
potrieb objednávateľa, pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
ktorými sú zmluvné strany viazané. 

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
ý 
1.  Predmetom zmluvy je komplexné vykonávanie činnosti poskytovateľom v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), v oblasti požiarnej ochrany 
(ďalej len „OPP“) a v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „CO“) podľa platných právnych 
predpisov. 

 
Článok IV. 

Rozsah predmetu činnosti 
 
a) vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP, 
b) vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie BOZP, OPP a CO, 
c) zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti 

BOZP, OPP a CO a vyhodnocovanie stavu BOZP, OPP a CO, 
d) vykonávanie školení zamestnancov spoločnosti, vykonávajúcich činnosť na pracoviskách 

objednávateľa na základe oznámenia poskytovateľovi, 
e) vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky 

technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi, 
f)  kontrola predpísaných skúšok špecialistov a obsluhy vyhradených technických zariadení, 
g) účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ  
h) zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách, 
i) zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného 

dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, 
j)  odborná konzultačná a poradenská činnosť, 
k)  1 x  za 3 mesiace v  priestoroch a prevádzkach spoločnosti. 
l) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok, 
m) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok na základe oznámenia poskytovateľovi pri vopred plánovanom 
výkone technika podľa písm. l tohto článku, 

n)  vypracúvanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie pred požiarmi v súlade   so 
skutočným stavom, 

o)  určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 
p)  organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 
q)  zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri všetkých previerkach, 



r)   všetky ostatné činnosti podľa právných predpisov, noriem, smerníc a interných predpisov, 
platných v oblasti BOZP, OPP a CO, 

s)  vzdelávanie a príprava na CO všetkých zamestnancov 
t)  poskytovanie a aktualizácia informácií o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe 

ochrany a likvidácie následkov obvodným úradom a obciam, na ktorých území právnická 
osoba pôsobí, 

u) spolupráca s krajskými úradmi, obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany 
obyvateľstva, 

 
Článok V. 

Miesto vykonávania činnosti 
 
1.  Miestom vykonávania činnosti BOZP, OPP a CO sú všetky prevádzkarne, pracoviská 

objednávateľa, uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Článok VI. 
Podmienky poskytovania činnosti 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) vykonávať činnosť BOZP, OPP a CO odborne spôsobilými osobami v zmysle zák. č.  124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako aj v 
zmysle ostatných platných právnych predpisov, 

b) postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy v súlade s informáciami, poskytnutými 
objednávateľom a v súlade s jeho záujmami, 

c)  odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré za 
neho prevzal, ak ich pri ďalšom poskytovaní služieb nebude potrebovať. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť poskytovateľovi všetky požadované podklady a informácie, potrebné na výkon 

predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter 
poskytovaných služieb, môžu mať význam pre jeho činnosť, 

b) umožniť poskytovateľovi vstup do svojich priestorov v sprievode jeho povereného 
pracovníka, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie a 
materiálov, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich, ale 
aj ostatných zamestnancov objednávateľa 

c)  spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú  
súčinnosť, 

d)  zaplatiť poskytovateľovi odmenu za vykonané služby v súlade s čl. VII. Tejto zmluvy 
e) Objednávateľ môže po dobu trvania tejto zmluvy vopred prejednať s poskytovateľom všetky 

uvažované zmeny stavu objektov ochrany oproti stavu podľa predloženej dokumentácie. 
f)  Objednávateľ sa zaväzuje zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach z oblasti OPP, 

BOZP a CO odstraňovať v určených termínoch, ak tieto nie sú predmetom plnenia tejto 
zmluvy poskytovateľom a dodržiavať a plniť zásady OPP , BOZP a CO definované vo 
vypracovanej dokumentácií . 



 
Za objednávateľa je určená kontaktná osoba: 
     Funkcia , pracovné zaradenie:  
 
 

Článok VII. 
Cena a platobné podmienky 

 
1.  Cena za vykonávanie činnosti BOZP a OPP a CO sa stanovuje dohodou zmluvných strán 

v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 
150,00 € mesačne (slovom: stopädesiat eur). V cene sú zahrnuté všetky náklady 
poskytovateľa vyplývajúce z rozsahu predmetu činnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ nie 
platcom DPH.  

2.  Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 71 ods.2 zákona č. 
 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,. V prípade, ak  

faktúra nespĺňa všetky zákonné náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
alebo  ak objednávateľ nesúhlasí s niektorou vyfakturovanou položkou, je 
objednávateľ  oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi; poskytovateľ je povinný takto 
vrátenú faktúru opraviť v súlade so skutočným stavom. Od doručenia opravenej a 
riadne vystavenej faktúry objednávateľovi, plynie nová lehota jej splatnosti, t. j. 14 dní 
od doručenia faktúry. 

3.  Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej 
 doručenia, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet poskytovateľa    
uvedený v článku I. tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude 
možné meniť dohodnutú cenu za vykonávanie predmetu zmluvy v závislosti od 
legislatívnych  zmien v oblasti DPH. 

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi vystavenú 
faktúru ani v lehote 30 dní po lehote jej splatnosti, bude sa tento prípad posudzovať 
ako podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je poskytovateľ oprávnený buď 
pozastaviť výkon činností, ktoré má realizovať na základe tejto zmluvy, pričom 
pozastavenie výkonu činností oznámi písomne objednávateľovi, alebo je oprávnený od 
tejto zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a to za podmienok bližšie upravených v 
čl. IX. Tejto zmluvy. 

6.  Ak dôjde v danom prípade zo strany poskytovateľa k pozastaveniu výkonu činností pre 
neplnenie si platobných povinností zo strany objednávateľa, je plne vecou 
objednávateľa, ako si zabezpečí jednotlivé služby v oblasti BOZP a OPP, pričom 
poskytovateľ v tomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi. Ak si objednávateľ v čase pozastavenia výkonov dodatočne splní svoju 
platobnú povinnosť, je  povinný písomne požiadať objednávateľa, aby 
pokračoval vo vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 
 



Článok VIII. 
Zachovanie mlčanlivosti 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení, budú 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej, obchodnej, 
výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o 
uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy. 

 
Článok IX. 

Doba platnosti a účinnosti zmluvy 
 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2.  Zmluva nadobúda platnosť 01.2.2021 
3.  Zmluvný vzťah je možné ukončiť pred dobou, na ktorú bol dojednaný: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, 
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. 

4.  Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia 
dôvodu. 

5.  Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

6.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak poskytovateľ naďalej porušuje 
svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov napriek tomu, že už bol na takéto porušovanie písomne upozornený 
objednávateľom s uvedením lehoty na zjednanie nápravy a/alebo na odstránenie 
nedostatkov spôsobených porušením svojich zmluvných alebo zákonných povinností a 
poskytovateľ tak neurobil. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán, ako 

aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

2.  Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 
dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre nich 
dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

6.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ obdrží jeden rovnopis. 



7.  Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zdraví, živote osôb a za škodu na majetku na 
strane objednávateľa, ktorá vznikne objednávateľovi z toho, že porušil povinnosti 
vyplývajúce mu z predpisov o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti práce. 

 
 
 
Vo Vechci,  dňa  29.01.2021 
 
    
 
 
    
  
Za objednávateľa:       za poskytovateľa: 
 
 
 
  
    
  
....................................................                       ................................................... 
               
    Štatutárny zástupca                 Mgr. Miloš Balint - konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Zoznam miest pre výkon činnosti BOZP, OPP  
(prevádzkarne, pracoviská a zariadenia objednávateľa) 

 
 

1 . Obec Vechec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa:       za poskytovateľa: 
 
 
 
     
  
....................................................                       ................................................... 
               
Štatutárny zástupca                 Mgr. Miloš Balint - konateľ 


