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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1.   Poskytovateľ:    Ing. Martin Macala  

    Jamník 309 

    053 22 Jamník 

       bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

  č.ú.:            3450430001/5600 

  IBAN :   SK14 5600 0000 0034 5043 0001 

  SWIFT :   KOMASK2X 

  IČO :            44492367 

  DIČ:   1076334061 

  IČ DPH:   SK1076334061 

  
1.2. Objednávateľ: Obec Rudňany 

 Rudňany 234 

 053 23 Rudňany 

V zastúpení: Bc. Rastislav Neuvirth – starosta obce 

               Bankové spojenie:  

                                    č.ú.:   

                                    IČO: 00329533 

                                    DIČ:            2020717842 

 

 
 
2 PREDMET PLNENIA 
2.1   Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je výkon služby koordinátora BOZP na stavenisku : 

- Zariadenie pre seniorov Rudňany 

 
3 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 
3.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami NV SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko bude vykonávať pre objednávateľa koordináciu bezpečnosti na stavenisku objednávateľa. 
 

3.2.  Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe 

záujmy objednávateľa na úseku BOZP. 

 

3.3.  Všetky údaje a informácie poskytnuté poskytovateľovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v tajnosti a  zaväzuje sa, že ich nebude 

rozširovať, okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné, alebo za účelom splnenia tejto zmluvy.  

 

3.4.  Všetky osobné údaje zamestnancov poskytnuté poskytovateľovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v tajnosti a  zaväzuje sa, že 

ich nebude rozširovať, bude ich spracovávať iba na účel plnenia tejto zmluvy v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.  

 
4 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje a  doklady, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy. 

Súčasne sa zaväzuje  na požiadanie spolupracovať s poskytovateľom a umožniť mu vstup do všetkých objektov a pracovísk bez 

ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu. 

 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly zo strany štátnych orgánov a orgánov na úseku BOZP 

bezodkladne, umožniť poskytovateľovi účasť pri každej kontrole a zabezpečiť účasť poskytovateľa pri prerokovaní protokolu z každej 

kontroly. 

 

4.3. Objednávateľ  je  povinný zaplatiť  poskytovateľovi odmenu  uvedenú v bode 5. tejto zmluvy. 

 
5 ODMENA POSKYTOVATEĽA 
5.1.  V súlade so zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že paušálna odmena  za  služby  poskytnuté  poskytovateľom podľa bodu 

3.1. tejto zmluvy sa stanovuje mesačne na 100,- € bez DPH, poskytovateľ je platcom DPH. 

 

5.2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu uvedenú v bode 5.1. prevodným príkazom v peňažnom ústave vždy do 14 dní po 

doručení riadne vystavenej faktúry, v ktorej bude fakturovaná odmena za uplynulý štvrťrok. Faktúru, ktorá neobsahuje zákonom 
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stanovené náležitosti môže objednávateľ vrátiť na opravu a doplnenie, pričom lehota splatnosti začne plynúť až odo dňa doručenia 

opravenej, resp. doplnenej faktúry.   

 
6 PLNENIE V OMEŠKANÍ 
6.1. V  prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa bodu 5., má poskytovateľ právo nepokračovať v činnosti uvedenej v bode 

3.1. tejto zmluvy. 

 
7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
7.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy a uzatvára sa na dobu určitú – do skončenia stavebných prác.  

Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou dobou jeden kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

7.2.   Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

7.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

      Za objednávateľa dňa ..................                                         Za poskytovateľa dňa .................. 

 

  Bc. Rastislav Neuvirth      Ing. Martin Macala 

 

  Starosta obce Rudňany      koordinátor BOZP 

 

 

 

  Podpis, pečiatka       Podpis, pečiatka   

    


