
 

Zmluva č.  4/2019 

 
O výkone činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle zákona 

č.  124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov. 

 

 

1. Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:  Stredná odborná škola technická 
  Kukučínova 23, 040 01 Košice 

Zastúpená: PhDr. Jánom Pituchom – riaditeľom školy  

  IČO: 00893340 

  DIČ: 2021199851             

                        č.účtu: štátna pokladnica - 7000350926/8180 

IBAN: SK8481800000007000350926 

 

Odberateľ:  Školský internát  

  Považská 7, 040 11 Košice 
Zastúpené: Ing. Dana Rošková – riaditeľka internátu  

IČO:  00606821 

  DIČ:  2021739588             

                        č.účtu: štátna pokladnica - 7000185916/8180      

IBAN: SK4781800000007000185916  

 
 

2. Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je výkon vybraných činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v objektoch odberateľa v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13. 03. 2019, ktorá tvorí 

prílohu tejto zmluvy. 

 

3. Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať nasledovnú činnosť:  

a) Vykonávať funkciu bezpečnostného technika v objektoch odberateľa v rozsahu:  

 Vykonávanie kontrol na úseku BOZP 

 Vypracovanie podkladov pre vykonanie školenia zamestnancov na úseku BOZP 

 Vypracovanie a aktualizácia zoznamu OOPP 

 Evidencia a registrácia pracovných a školských úrazov - vedenie dokumentácie 

 Kontrola vykonania odborných prehliadok elektrických zariadení a 

bleskozvodov, plynu, zdvíhacích zariadení a spracovanie harmonogramu revízií 

 Vykonávať školenia vedúcich pracovníkov a ostatných zamestnancov 

 Vykonávanie náhodných kontrol (dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku, 

vykonanie dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnancov)  

b) Vyhotovovať ďalšiu dokumentáciu na úseku BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. 

 

2.    Odberateľ sa zaväzuje, že: 

a) umožní vykonať školenia, odbornú prípravu zamestnancov  v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci v priestoroch odberateľa. Oznámi dodávateľovi prijatie každého 

nového zamestnanca najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania za účelom jeho 

preškolenia. 



 

 

b)  zabezpečí odstránenie zistených nedostatkov pri preventívnej prehliadke a náhodných  

kontrolách na úsekoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v stanovených termínoch a 

hradí náklady spojené s odstránením zistených nedostatkov.  

c) Preukázateľne a včas poskytne dodávateľovi všetky informácie o zmenách a úpravách, 

ktoré sa vyskytnú alebo ku ktorým dôjde v priestoroch odberateľa a ktoré majú  dopad na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

      d) zabezpečí oboznámenie dodávateľa s termínmi konania kontrol orgánmi štátneho 

odborného dozoru na úseku bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, ako aj s termínom 

konania prerokovávania zápisnice alebo protokolu z vykonanej kontroly orgánmi štátneho 

dozoru. 

e)  zabezpečí odborné školenia 

f) plnenie povinnosti uvedených v § 6 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.   

 

 

IV. Cena a spôsob platby 

 
Cena je stanovená dohodou v zmysle Zák. Č.18/1996 Z.z.. Cena za činnosť technika 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vo výške 100 EUR za 3 mesiace.  

Doba splatnosti faktúry je dohodnutá obojstranne na 15 dní odo dňa jej vystavenia a úroky z 

omeškania sú stanovené na 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy. 

 

 

V. Záverečné ustanovenie 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom 1.4.2019 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

na webovom portáli objednávateľa. 

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020. 

Túto zmluvu možno ukončiť po vzájomnej dohode, alebo výpoveďou v 1 mesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení 

druhej zmluvnej strane. 

Táto zmluva  môže byť menená a doplňovaná iba očíslovanými dodatkami, podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho jeden dostane odberateľ a dva dodávateľ. 

 

 

V Košiciach, dňa 26. 03. 2019               V Košiciach, dňa 26. 03. 2019 

 

 

 

 

 

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

        za dodávateľa za objednávateľa  

 PhDr. Ján Pituch Ing. Dana Rošková   


