ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a § 565 Obchodného zákonníka
Názov zmluvy: Zmluva o vvkone ABT a technika požiarnej ochrany
I. ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ: Obecný úrad
Predmier 55
013 51 Predmier
v zastúpení ing. Viliam Čillík
IČO:00 321 567
DIČ: 2020618534
pracovisko Zariadenie opatrovateľskej služby, Predmier 333
Zhotoviteľ:

Janka Kozáková - JK Servis
Dedovec 1847/365
017 01 Považská Bystrica,
IČO: 36 937 151
DIČ: 1020068995
Bankové spojenie: ČSOB, Považská Bystrica
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
II. PREDMET ZMLUVY

- zabezpečenie funkcie autorizovaný bezpečnostný technik - v zmysle zákona NR SR č.
124/2006 z. z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je: - prevádzať dozor nad stavom BOZP
- viesť a kontrolovať predpísanú dokumentáciu BOZP
- prevádzať pravidelné školenia o BOZP
- aktualizovať politiku BOZP
- dodávať predpísané tabuľky a značky za úhradu
- poradenská činnosť pri spracovaní prev.bezp. predpisov
- prehodnotenie smernice OOPP
- aktualizovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre
pracoviská
- zabezpečiť kontrolu regálov a rebríkov
- odstraňovať závady z previerok orgánov IP.hygieny
- prešetrovať pracovné úrazy na základe spracovanej
smernice

- zabezpečenie funkcie technika PO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 z. z.
v znení vyhlášky MV č. 121/2002
Predmetom zmluvy je: - prevádzať prev. protipožiarne prehliadky so zápisom v požiarnej
knihe - 1 x za 3 mesiace
- viesť a kontrolovať predpísanú dokumentáciu PO
- prevádzať pravidelné školenia o PO (preškolenie pracovníkov
hliadky, vedúcich pracovníkov a nových zamestnancov)
- aktualizovať dokumentáciu v zmysle platných predpisov
- nácvik cvičného požiarneho poplachu
- revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, nálepky, tabuľky, príp. iný
materiál zabezpečí fi Kozák za úhradu
- určovať miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
III. TERMÍN PLNENIA A MIESTO PLNENIA
Služba bude prevedená v sídle objednávateľa a termínoch podľa požiadaviek
objednávateľa v roku 2015 a ďalej v termínoch stanovených príslušnými platnými právnymi
predpismi.
IV. CENA PRÁC
Cena bude stanovená čiastkou 60 € / kvartál. Práce budú fakturované kvartálne.
V. DODANIE
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že služba vo výkone ABT bude vykonaná podľa podmienok
zmluvy a počas záručnej doby bude mať vlastnosti podľa platných predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že služba vo výkone funkcie technika PO bude vykonaná podľa
podmienok zmluvy a počas záručnej doby bude mať vlastnosti podľa platnej vyhlášky
MV SR 121/2002 z. z. v znení neskorších predpisov.

VI. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Zmena ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy môže byť vykonaná len formou dodatku
k tejto zmluve podpísaného oboma stranami. Každá zmluvná strana môže zmluvu
o výkone ABT vypovedať v 3 - mesačnej lehote, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym
dňom nasledujúceho mesiaca. Každá zmluvná strana môže zmluvu o výkone technika PO
vypovedať v 3 - mesačnej lehote, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom
nasledujúceho mesiaca. Všetky právne vzťahy, práva a povinnosti nedohodnuté v zmluve
sa riadia príslušným ustanovením obchodného zákonníka.
VII. OSOBITNÉ PODMIENKY
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 1.1.2015 do neurčitá. Splatnosť faktúr za výkon
uvedených činností je 14 dní.
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JANKA KOZAKOVÁ
J K SERVIS
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Predmier:29.12.2014jTO
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Oedovec 1867/365
01701 PovaSská Bystrica
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