
MANDÁTNA ZMLĺIvA o sLUŽBÁcn ľ,ozP A Po

uzatvorená v zmysle obchodného zákonnfta 513/91 Zb.' $ 262 meĄ'zi üýmĺto zmluvnými
stranami

1. Odberatel':
obchodné meno:
Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Zasttryený:.

obec Staškov
JozefaKronera 588,023 53 Staškov
00 314 293
20 Ż0 55 32 7I
Ing. Ladislav Šimčisko - staľosta

2. Dođávatel':
Obchodné meno
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zasttryený:
Kontakt:

BEZPOX,s. r. o.
Námestie Martina Bernáta 1343, 023 0l oščadnica
47 067 s86
Ż0 23 72 86 52
Bc. Marián Kubica - konateľ
bezpox@gnrail.conr
+421 940 800 599

ClánokI.
PREDMET ZMLUVY

Dodávatel'bude zabeąpečovať úlohy autońzovaného bezpečnostného technika a poŽiaľneho
technika pľe Obec Staškov, v súlade so všeobecne zźtvaznými pľávnymi predpismi v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdtaviapń pľáci (BOZP) a popise práce v oblasti BOZP a ochrany pred
poŽiarmi.
Po dobu platlrosti a účinnosti tejto mluvy je vypĺacovaná dokumentácia majetkom
odbeľateľa.

ČHnokII.
CAS PLNENIA

Táto zĺnluva sa uzatvĺĺra na dobu určitu od 01. al.Ż022 do 31. 12.2022 a nadobilda účinnosť
odo dňa podpisuĘto zĺnluvy oboma znluvnými stranarĺri, v súlade s popisom sluäeb BDZP
(Príloha č. 1) a popisom sluäeb Po (Prílohać.Z\, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy. Zmluvu môže vypovedat'ktorfüoľvek zo zľrluvných stnírr písomnou ýpoveďou.
Výpovedná lęhota sa dojednávana} mesiace azaěinaplynúť prvym dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

čHnokIII.
CENA A PLAToľľn pouľĺrENI(Y

1. Cena medzi zrrrluvnými stranami za posĘtované sluŽby stanovená dohodou v zmysle
Zák. č.18196 Z.z. o cenách.

2. Cenaza služby v zĺtysle predmetu zmluvy činí paušálne 80€ (slovom osemdesiat eur)
zakaždý kďenđĺímy mesiac od uzafuorenia zĺľúuvy. Vypracovanie dokumentĺĺcie BOZP
a oPP je v cene mesaěného paušálu.
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3. Vyplácanie bude realizované na zíklade faktúry vždy zadohodnuté obdobie.
4. Pre kaŽđé plnenie vystaví dodiĺvateľ odberateľovi fakhiru.
5. odberatel' sazaväzýe do 15 dní od vystavenia fakt'iry uhĺadiť đojednanú sumu na účet

dodávateľa.
6. Uvedená cenaZaposkytované sluŽby bude bęz ďalšieho dojednávania začiatkom

kalendĺĺrneho ľoka valoľizovaná podľa štatisticky z,aznanTlenartej miery inflácie
v predchádzajúcom kalendárnom roku.

7. V dojednanej cene sú zahnruté všeĘ nĺĺklady dodávateľa v súvislosti so zabez-
pečovaním zmluvných činností, vrátane dopravy.

8. V pľípade oneskorenia úhľady faktuľy o viac ako 5 dníje dođávateľ oprávnený účtovať
odbeľateľovi urok z omeškania vo qýške 0,05yo z neuhĺadenej sumy zakaždý deřl
omeškania vrátane dňa úhĺady. U'oĘ z omeškania sú splatné do 3 dní odo dňa
doručenia výmv na ich zaplatenie, spôsobom rľčeným vo qýzve.

Clánok IV.
pnÁvł A PovtI\ĺNosTI ZMLUvl\_tŕCH sTRÁN

A. Dodávatel' je povinný:

Vykonávať sluŽby BOZP a PO v znysle predmetu zĺnluvy podlä príslušných pravnych
predpisov.
Dođávateľ je oprávnený pri vykonávaní previerok staw zabezpečenia BOZP a Po
vstupovať do objektov azariadení odberateľąvždy v sprievode zamestnanca odberateľa,
vykonávať potrebné zisťovania a füony, ĺazerať do príslušnej dokumentacie, požadovať
potrebné lidaje a vysvedenia a po1reb nú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov
odberateľa.
Dodávateľ infoľmuje odbeľatel'a o zľnenách v legislatíve, v ustanovených pracovných
podmienkach a noých poznatkoch v oblasti B0ZP a Po.
Dodávatel'predkladá odbeľateľovi správy o vykonanej kontrolnej činnosti na pracoviskách
odberateľa a nawhuje opatľenia na odstraĺlęnie nedostatkov.
Dodávateľ nahradí odbeľateľovi spôsobenri porušenÍm povinností zo zźtvazkového
vďahapđ výkone sluäeb B0ZP a PO ástených príslušným štĺĺtnym dozoromza
pľeđpokladą že sa jednoznačne pľeukiĺže jeho zavinenie alebo príčinná srivislosť na jej
vzniku. Nenahrádza nepriame škody vrátenę ušlého zisku..
Dodávateľ sa zbavuje zodpovednostizavznik škody spôsobenej úmyselným zavineným
konaním zamestnancov odberateľa. Taktiež sa zbaví zodpovednosti aj v prípade
nedbďostného konania zaĺnestnancov odberatel'a v súvislosti s porušenÍm staĺrovených
pracovných povinností.
Dodávateľ nezodpovedá na škody na majetku odberateľą na Živote azdravíosôb na jeho
strane, ak im odberatel'mohol zabrźmť alebo odvrátiť hĺoáace nebezpečenstvá na zźklade
upozornenia dodávateľa.
Dodávateľ sa zaviizuje spolupôsobiť pri kontrolách príslušného štatneho dozoru a iných
orgánov na to opnávnených.
Dodávateľ sazaviizllje bezodkladne vykonať oboznámenie novoprijatých zamestnancov na
základe ozrriĺmenia odberateľa o takomto zamestnancovi.
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B. Odberatel' je povinný:

Umożliť dodávateľovi pľísfup do všetlaých objektov a pľiestorov za účelom výkonudohođnudch čiĺurostí a úloh. 
_

Poskytrrúť dodávatel'ovi všetky infoľmácie a pođklady potrebné na dôsledný qýkondohodnutych činností a úloh.
Včas infonnovať dodávateľa o pripravovaných, resp. vykonaných zrnenáchv organizícii pníce a v prevádzĹor,*ĺ ouielt9r.a tá*ĺ"uy"o -.ĺ"aJĺ*p'zavedenie nouých technologicĘch a strojných'*ĺ"ađřrevádzkovanie novýchobjektov a pod.)
Včas dať podnet na plnenie neplĺĺnovaných ěinností.
|o.9rsanizačnej strĺĺnke zabezpeč:iť prípravu školení BoZPa Po.odberateľ je povinný bezodktádne n'ďliasovať dodávatet'ovi všetĘ uneny srivisiaces jeho čiĺrnoďou napr. : orgaĺrizačným el""""ĺ*, 

^"oo" 
L*oL*ej osoby, anenouštafutłĺrneho orgiĺnu, zlnenou nlŁvu ďebo sídla fumylp'"*e nástupy novoprijaĘýchzamestnancov do pracovného pomeru.

Na vzĺjomne dohodnuý'teľmín výkonu previerky stavu zabezpečenia BOZP a Pozab ery ečí spľevádzaj úc eho 
^".in*.u.Plniť ostatné povinnosti vyplývajúce z Ęto zrnluvy.

čHnolĺ V.
ZÁvEREĆľľ usľłľovENIA

Kontakt s dodávatel'om sa bude uskutočňovať pľostedníctvom poverenej osoby

Pokiaľ nie je v tejto zrnluve
obchodným zĺkonníkom.

dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy znej vyplý'ľajúce

Táto znluva je vyhotovená v dvoch exemplłíľoch , zktoýchkaždázľnluvná strana obdrŽíjedno vyhotovenie.
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ŤŤi'*k 'xneny 
a doplnky je moŽné urobiť len písomnou fonrrou nazÁk|aĄęsúhlasuoboch zrrluvných strián.

Učastríci tejto zrnluvy prehlasujú , že tátonniuva je uzatvorená podľa.ich slobodnej,v.ážnej a určitej vôle, neuzatvorili ju v tiesni 
^ ra^wł.,.włoaných podmienok.Učastníci si túto zrnluvu riadne u .,, 

"elom 
rozsahu prečítďi, riadne a v celom rozsahuporozumeli jej obsahu a futo v celom rozsahu 

'"nnł'uĺ "á znak čoho ju vlastnoručnepodpisujú.

ČHnok VI.
ÚčľľľosŤ

Táto zmluva nadobúda
dobu uľčitu od, .....,/. g. 

:.

Staškov dňa: /ś //.

Za odberuteľa: Ing. Ladĺslav Simčĺsko
obec Staškov

ĺ-'- /
uv

účinnosť dňom podpisu oboma zľrluvnými stľanami a uzatviára sa na/. 4o,f1t............ !.8..

/ł),/'Ż/ F'Ézn-(-

^^- 
_/,fil.rFnAta

BEzPox,s. ľ. o

Za dođávateľa:
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Prĺloha č. 1

PoPIs ľnÁcn BEzPBčNosTI A ocI{RAhrY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PRE oDBERATEĽA

Popis práce sluäeb BOZP pre odberatel'a vychádza v rozsďlu činnosti stanovenej v zĺkone
NR SR ć. 12412006 Z.z. a o znene a đoplnení niektoých zákonov.o Zfüonnil<a pníce
ě.3ltl2001 v znení nęskorších predpisov a vykonávacích pređpisov.

il.

A) Zźkladný rozsah

1. Pľavidelná školiaca a evĺdenčná činnost':

Dodávatel'zabezpečujen aby po prijatí nového zamestnanca odberateľom' po preveđení
zamestnanca na iné pracovisko' po pľeradení na inú pľácu alębo po zavedení novej
technológie, pracovných postupov alebo strojov azanadeni bol zamestnanec:

obozrrámený s nebezpečensfuami, ohrozeniami a ńzikami pri práci

riadne a preukázateľne obomámený s pľedpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie
bezpečnosti a ochľany zÄraviapri práci, zásađami bezpečnej ptáce,bezpečného správania
Sa na pľacovisku a aby jeho znalosti boli overené. odporuča zaradeĺĺazamestnanca na
prácu a pľacovisko so zreteľom najeho schopnosti, zÄravotý stav a opľávnenia podľa
osobitných predpisov

c/ veđúci zamestnanci a všetci ostatní zamestnanci boli sustavne oboznamovaní s pľávnymi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany z,draviapri práci, s noqými
poznatkami bezpečnostnej techniĘ a boli pravidelne overovaĺré ich znalosti zýchto
predpisov.

Kontroluje záznvlĺĺr, o pracovných úrazocĘ navľhuje ich doplnenie a odporuča prípadné
opravy. Vedie evidenciu pĺacovných úrazov. V spolupráci so odberateľom zisťuje ich príčiny
a všeĘ okolnosti a navrhuje opatrenia na ich odstranenie.

Vypľacuje zfüladnú dokumentiĺciu bezpečnosti a ochrany zÄravĺapri práci ako: SmeľnicaBoZP,
Politika BOZP, Smernica na určenie vzniku inazu a nebezpečných udalostí, Kniha nebezpečných
udalostí, Smernica na poskytovanie ooPP, Zonlam ooPP, Smernica na kontrolu poŽívania
alkoholických nápojov a iných omamných látok, Smeľnica na určenie podmienok výchovy
zamestnancov v oblasti BOZP, Prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie
kontľoly, údľžby a obsluhy el. zariadenia, Prevádzkovo bezpečnostné predpisy, PoĘn na uľčenie
podmienok používania bezpečnostného a zdľavotného označęnia pľi práci v priestoroch
spoločnosti, PoĘn na uľčenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov
v pľiestoroch spoločnosti, PoĘn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v pľiestoroch
spoločnosti, Posúdenie nzfu' pracovných činností zameshancov, opatrenia a postup v pľípade
poškodenia zdravią prvá pomoc, pravidlá pre vybavenie pracovísk lekámičkami.

I.
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2. Pľeventĺvna činnost'

Dodávatel'zistĘe zostatkové ohrozenia a navrhuje opatrenia na ich odstnánenie alebo
obmedzenie. Pre nebezpečenstvĄ ktoľé nemoŽno vylúčiť alebo obmedziť technickými
pľostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochĺany ani metódami a formami organizácie,
navrhuje pre odberateľazoznampre poskytovanie osobných ochľanných pľacovných
prostriedkov.

Navľhuje podľa miery ohrozenia životaazdraviazamestnancov alebo pre špecifické
zamestnania lehoty preventívnych lekaľsĘch prehliadok a lekarsĘchprehliadok, ktoré sú
vyŽadované osobitnými pľedpismi.

Spolupracuje pđ vydávani pravidiel a poĘnov na zaistenie be4ečnosti a ochĺany zdravia pri
práci.

3. Kontrolná čínnosť

Dodávatel'kontroluje stav bezpečnosti azÄtaviapri pľáci a plnenie úloh vedúcimi
zamestnaĺrcami odberateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochľanu zdraviapri práci na
všetĘých stupňoch ńadenia v rozsahu ich funkcií, hlavne či:
- vykonávajri opatrenia potrebné na zaistenie beąpečnosti a zdravia pri pnĺci so zreteľom na

všetĘ okolnosti dkajúce sa práce
- zabezpečujli, aby pľacoviská, komunikácie, pľacovnéprostľiedĘ, materiály' pracovné

postupy, uspoľiađanie pracovných miest a otgałizácia práce neohrozovali bezpečnosť
a zdravie pń práci

- V intervaloch rrrčených osobitnými predpismi ďebo orgrínmi dozoru vykonávajú meraĺrie
a hodnotenie faktorov pracovného prostľedią odboľné prehliadky, skúšky a prehliadĘ
zanadeĺĺ a zabezpečuj ú odstraňovanie zistených nedostatkov

- zabeąlečujú, aby chemické, fuzikĺálne, psychické a biologické faktory, faktory
ovplyvňujúce psychickú pracovnri Záťaža sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť
azđravie zamestnancov

- určujú zamestnancom beąrcčné pracovné PosfuPY, informujú ich o ohľozeniach, ktoré sa
môžu pri práci vyskytnúť, poučujri ich, ako sa proti nim majri chraniť a infoľmujú ich
o opatreniach a aýsleđkoch ľizík, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti
a zđtaviapľi práci

- poverujú pľácami, pľe ktoré sú potrebné oprávnenia len ých zamestnancov, ktorí tieto
oprávnenia vlastnia

- venujú zvýšenúpozornosť zamestrancom na odlúčenýchpľacoviskách a zamesbtancom'
ktorí pracujú sami

- poskytujú zamestnancom pľesüĺvĘ v prĺíci z dôvodu bezpečnosti a ochĺany zdraviapń
práci

- poskytujú zameshrancom bezplatne osobné ochľanné pracovné prostńedĘ nazźtk\ade
Ęvpracovaného zoznamu a posúdeni a nzikpre poskytovanie osobných ochĺanných
pracovných prostriedkov v prípađe, ak nie je moŽné technickými prostriedkami odstrĺĺniť
ohľozenia

- vyžadujú a kontrolujú účelné používanie dchto prostńedkov a či je zabezpeč,ené ich
udrŽiavanie vo funkčnom stave, to sa Ęýka aj prostľiedkov na osobnú hygienu a očistu,
dezinfekčné prostľiedĘ potrebné ĺa zabezpečenie telesnej hygieny

Strana 5 z 6



Prĺloha č.2

PoPIs ľnÁcľ TECHNIKA POŽIAR}IEJ (rcHRAI\tY

A) organizuje a kontľoluje plnenie povinností vypýajúcich z predpisov o ochĺane pred
požiarmi a vykonáva pľeventívne protipoäame prehliadĘ pracovísk v zákonom stanovených
intervaloch:
(1) Preventívne protipoäarne pľehliadky sa vykonávajú v ýchto lehotĺĺch:
a) kaŽdých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v kÍoqých sú len
občasné pľacovné miesĘ v kÍor'ých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len
občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontľoly, údľžby alebo opravy'
b) každých šesť mesiacov v objektoch a v pľiestorocĘ v kto4ých sa vykonáva len administratívna
činnosť,
c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v pńestoroch pľávnickej osoby alebo fuzickej
osoby - podnikateľa, ak jej štafuŁírny orgiĺn ďebo zodpovedný zísfupca so zretel'om na
nebezpečenstvo vzriku požiaru v tychto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

B) VýsledĘ prehliadok a ostatnej činnosti ochľany pred požiaľmi zan;ormenáva do PoŽiarnej
knihy, ktoru predkladá na podpis poverenej osobe tj. správcovi đetašovaného pracoviska štvď-
ročne a okamžite po zistení nedostatkov, na odstľánenie kto4ých je potrebné vydať opatrenia'
o nedostatkoch infonnuje vedúceho oddelenia písomnou správou.

C) Určuje pľacoviská s miestami so zrl'ýšeným nebezpečenstvom vzniku poäaru, navľhuje pre
ne Pľotipožiarne hliadĘ a navrhuje počet členov hliadky, pričom, ak sa pľotipožiarnahliadka
skladá z dvoch a viaceých členov, navrhuje jej vedúceho, zabezpeći spracovanie a osadenie
PoŽiaľneho poriadku pracoviska.

D) Riadi po odbornej stránke činnosť pľotipoäarnych hliadok, protipoäarnych asistenčných
hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na riseku ochrany pred poäarmi
(vedúcich zamestrancov, strářnu službu a pod.).

E) Vykonáva vstupné a opakované školenia zamestnancov o ochĺane pred poŽiaľmi.

F) Vykonáva školenie a odbornú prípravu Protipožiaľnych hliadok a PľotipoŽiamych
asistenčných hliadok, aj strrážnej služby - v prípade jej zriadenia.

G) Zabezpečuje vypracovanie určenej dokrrmentacie ochĺany pred poäarmi, vedie ju
azaberyečuje jej aktuálnosť v zrnysle platnej legislatívy. PoŽiaľna idęntiťĺkačnákartą Požiaľne
poriadĘ pracovísk, Poäarne poplachové smernice a Poäame evakuačné plany kontroluje
najmenej lx za ľok' alebo po každej zmeľrą oľganizačnej alebo inej. Ak mali vplyv na ich obsah,
vykoná v nich príslušné úpľavy.

H) Plní ďalšie lilohy, ktoré mu vyplývajú z predpisov o ochĺane pred poäanni.
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