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ZIVILUVA 0 POSKYTOVANÍ SLUžlEB
1  ZMLUVNÉ  STRANY

1.1.     Poskytovatel':

bankové spojenie:

č.ú.:

IBAN  ..

SWIFT  :

lčo ..

DIČ:

1.2.  Objednávateľ:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

č.ú.:

lBAN:

lčo:

DIČ:

Ing. Marťin Macala
lčo: 44492367   DIČ: 1076334061
Brezovä 1856/16, 052 01  Spišská Nová Ves

lng.  Mariin  Macala

Brezová  1856/16

052  01  Spišská  Nová  Ves

Prima banka Slovensko,  a.s.

3450430001/5600
SK14 5600 0000 0034 5043 0001

KOMASK2X

44492367
1076334061

0bec Rudňany
Rudňany 234

053 23 Rudňany

Miroslav  Blišt'an

VÚB  banka,  a.  s.

24120592/0200

SK03 0200 0000 0000 24120592
00329533

2020717842

2  PREDMET  PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli,  že  predmetom  {ejto zmluvy je osobné   poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany

a poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľom v objektoch objednávateľa  :

1.  budova Obecného úradu,  Rudňany

2.  budova zdravotného strediska,  Rudňany

3.  budova požiarnej zbrojnice,  Rudňany

4.  budova domu  smútku,  Rudňany

5.  bytovka  80

6.  bytovka  125

7.  bytovka 471

8.  bytovka 472

9.  bytovka baňa západ

10.  futbalové  ihrisko

11.  materská  škola

12.  rómske  byty

13.  rómska  materská škola

3 PRÁVA A POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA

31.     Posky{ovateľ   sa   zavazuje,   že   v   súlade   so   Zákonom   NR   SR   č.314/2001   Z.   z.   oochrane   pred   požiarmi   vznení

neskorších   predpisov   a   v  súlade   s   vykonávacími   vyhláškamí   k   tomuto   predpísu,   bude   s odbornou   spÔsobilosťou

technika požiamej ochrany pre objednávatel'a vykonávat' túto činnost' :

a)    vykonávanie preventívnych  protipožiarnych  prehliadok  v objektoch objednávateľa,

b)    určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzni.ku  požiaru  a počtu členov protipožiarnych  hliadok,

c)     vykonávanie školenía o ochrane  pred  požiarmi  a odbornej  prípravy protipožiarnych  hliadok,

d)    vedeme a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

e)    určovanie požiadaviek na protipožiarnu  bezpečnosť pn uŽívaní stavby a pri zmene v uŽívaní stavby,

0     organizovanje a vyhodnocovanje cvičných  požiarnych  poplachov.
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Ochíana  Tei.: ogo5 953 253    E-mail: bezt.macala@gmajl.oom

lng. Martin Macala
lčo: 44492367   DIČ: 1076334061
Brezovä 1856/16, 052 01  Spišská Nová Ves

_ _  _ __  _-_     _  '''-'''  `,-Ĺe.„ltl\,qlalvJ t'„lal'.lJUJ'1
32Poskytovatel'sazaväzuje,ževsúladesoZákonomNRSRč.124/2006Z.z.obezpečnostiaochranezdraviapripráci

vzneníneskoršíchpredpisovavsúladesvykonávacímivyhláškamiktomutopredpisu,budesodbornouspÔsobilost'ou

au{orizovaného     bezpečnostného    technika     vykonávat'    bezpečnostnotechnickú     službu     a výchovu     a vzdelávanie

v nasledujúcom  rozsahu  :

a)      poradenstvo v oblasti  BOZP,
b)      spolupráca a účast' na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti  BOZP,

c)       výkon  kontroly pracovísk a zamestnancov zameranej  na dodržiavanie predpisov v oblasti  BOZP,

d)       navrhovanie opatreni  na odsUánenie zistených  nedos(atkov a na odswánenie nebezpečenstiev vyplývajúcich

z pracovného procesu  a pracovného prostredia,
e)      posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnei prevádzky z hľadiska  BOZP,

D        vedenie a priebežná aktualizácia nasledovnej dokumentácje v oblastĺ BOZP:
-  vnútorné predpjsy na zaistenje BOZP vydané zamestnávateľom,
-písomnýdokumentoposúdenírizikaprevšetkyčinnostivykonávanézames(nancamiobjednávatel'a,
-  zoznam  poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
-?ozTamprácapracovískzakázanýchtehotnýmŽenámmatkámdodeviatehomesiacapopôrodeadojčiacim

zenam,  zoznam prác a pracovísk spojených  so špecifickým  rizikom  pre teho{né Ženy matky do deviateho
mesiaca po pôrode a dojčiace Ženy,

-  zoznam  prác a pracovísk zakázaných  mladistvým zamestnancom,
-  dokumentácia o oboznamovaní a informovaní zamestnancov v oblasti BOZP,

g)      výkon  výchovy a vzdelávania v oblasti  BOZp pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov objednávateľa
a overovanie vedomostí  :
-opakovanéoboznamovaniezamestnancov(školeniezamestnancovavedúcichzamestnancov),
-vstupnéoboznamovaniezamestnancov(vstupnéškoleniezamestnancovavedúcichzamestnancov),

h)      vyšetrovanB pracovných  úrazov,  iných  úrazov,  nebezpečných  udalostí,  registrácia pracovných  úrazov,

spracovanie a zasjelanie prislušných  hlásení o úrazoch orgánom dozoru  v oblasti  BOZP.

3 3      Poskytovateľ   je    povinný   pri    svojej    činnosti    postupovat'   s   odbornou    znalosťou    a   starostlivosťou,    pracovat'   na

profesionálnej  úrovni a chrániťjemu známe záujmy objednávateľa  na úseku  OPP,  BOZP
3 4      Posky{ovateľ je  povinný  uchovať  všetky  Údaje  a  informácie  posky{nuté  poskytovateľovi  objednávatel'om  v  súvislosti  s

jeho   činnosťou   v   tajnosti   a     zaväzuje   sa,   Že   ich   nebude   rozširovat',   okrem   prípadov,   kedy  by   bolo   ich   využftB
nevyhnutné,alebozaúčelomsplneniatejtozmluvy,a{ospredchádzajúcimpÍsomnýmsúhlasomobjednávateľa.

4 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4  1     0bjednávatel' sa zavazuje odovzdat' posky{ovatel'ovi  všetky informácie,  údaje  a   doklady,  ktoré sú  potrebné  na splnenie

zmluvy   Súčasne  sa  zaväzuje  spolupracovat'  s  poskytovatel'om  a  umožnit'  mu  vstup  do  všetkých  objektov  organizácie

bez ohľadu  na  vlastnícky vzt'ah  k  objektu.

4 2    0bjednávatel'  sa   zavazuje   oznám"  poskytovateľovi   termín   každej   kontroly  zo   strany  Štátnych   orgánov  a orgánov

samosprávy  na  úseku   OPP,   BOZP  bezodkladne  a  umožnit'  poskytovatel'ovi  účasť  pri  každej  kontrole  a zabezpečw

účasť poskytovatel'a pri prerokovan í zápisnice z každej kontroly.

4 3    0bjednávatel'  je   povinný zaplatit'  poskytovatel'ovi odmenu   uvedenú  v bode 5.  tejto zmluvy

5 0DMENA POSKYTOVATEĽA

51       V   sÚLade   so   zákonom   o   cenách   sa   zmluvné   strany   dohodli,   Že   paušálna   odmena      za      služby      poskytnu%

poskytovatel'ompodľabodov3Ja32zmluvysastanovujemesačnena156,-€PoskytovateľniejeplatcomDPH.
5 2      0bjednáva{el'  uhradí  poskytovatel'ovi  odmenu  uvedenú  v bode  51    prevodným  príkazom  v peňažnom  ústave  vždy  do

termínu   splatnosti   fak{úry   po   doručení   riadne   vystavenej   faktúry,   v   ktorej   bude  fakturovaná   odmena   za   uplynulý

mesiac.
5j      Faktúra   môže   byt'  zasielaná   v elektronickej  forme,   alebo   poštou    FaktúM   ktorá   neobsahuje  zákonom   slanovené

náležítosti   môže   objednávateľ   vráw   na   opravu   adoplnenie,   pričom   lehota   splatnosti   začne   plynúť  až   odo   dňa

doručenia opravenej,  resp. doplnenej faktúry.

6 PLNENIE V 0MEŠKANÍ

6JVprípade,Žeobiednávatel'jevomeškanísplnenĺmviacakojedenmesiacpodľabodu5.,máposkytovateľprávo,po

predchádzajúcompÍsomnomupozornení,nepokračovaťvčjnnostiuvedenejvbodoch31-3.2tejtozmluvy.
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lng. Martin Macala
lč.O: 44492367    DIČ: 1076334061
Brezová i856/16, 052 01   Spišská Noyá Ves

'          -'                   ,ľ          `.A

L+[t;Luya  luuu/ .U,  UUC  Ul   oľ/isb'r,a  Nuya  vesbtšzpt"W pĺace d  [ecrmici{ýcn édĺiadeni., Požlanm Ochíana  Tei.: ogo5 953 253    E~mah bezt.macala@gmail.Com

7 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

7.1.     Tá(o zmluva  nadobúda  účinnost' dňa  1.11.2017 a  uzatvára sa  na dobu  neurčitú.

Vypovedat' zmluvu  môže  pÍsomne  ktorákoľvek zo zmluvných  strán  s výpovednou  dobou  tri  kalendárne  mesiace a to  aj

bez  uvedenia  dôvodu    Výpovedná  doba  začína  plynút'  prvým  dňom  mesiaca  nasledujúceho  po  doručenĺ  pÍsomnej

výpovede.

7 2     Vzťahy  medzi  zmluvnými  stranami,  ktoré  nie  sú  upravené  touto  zmluvou,  sa  riadia  obchodným  zákonnikom,  pripadne

ďalšimi  všeobecne záväznými  právnymi  predpismi.

7 3      Zmeny a doplnky k tejto zmluve  môžu  byť urobené len  pÍsomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

7.4.     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, jeden  pre objednávateľa a jeden  pre dodávatel'a.

Za objednávateľa  dňa..?.}T  7L' ažL'

Mi.roslav  Blišťan

T.-`  E  `'``=     ĺ=  !  .d  !i  i,.=P Ĺ Äh`  F``j '-`,

ú Ĺ* r _ C `, .`-   ú 'i ,J. ,?
c 5 j   , _,.   Ĺ? 1 j LI Ň ,Ä , J V
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Zaposkytovateľadňa..€?9-`..ŕť„.€.'í''`'ť`

lng.  Martin  Macala
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