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ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC 

č. ÚVVaÚVTOS-2-14/34-2014 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 ZHOTOVITEĽ :        Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

                                      Kpt. Nálepku č. l, 081 13 Prešov 

zastúpený riaditeľom ústavu : 

plk. Ing. Tibor Soták 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica   

č. účtu :   7000163004/8180 

IČO :   00738409 

IČ DPH:  2020546770 

Telefón :  ÚVVaÚVTOS  051/77319 35-7,  OO  051/77345 45 

 

 OBJEDNÁVATEĽ :  ŢREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. 

     Ulica Pod Bikošom 1, 082 21 Veľký Šariš 

  zastúpené: Ing. Ján Demeter - konateľ 

  Bankové spojenie: UniCredit Bank 

č. účtu: 6625941027/1111 

IČO: 36 502 499 

DIČ: 2021938105 

IČ DPH: SK 2021938105 

Telefón: 051 / 776 25 16 

               0905 529 349 – Ing. Ján Demeter 
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 Článok II. 

 PREDMET  ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa realizovať sezónne poľnohospodárske práce, pomocné 

stavebné a manipulačné práce. 

 

Miesto výkonu prác: Ţrebčinec Veľký Šariš. 

        

Práce vykoná so svojimi pracovníkmi z radov odsúdených Otvoreného oddelenia Prešov, podľa 

pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ si vyhradzuje, ţe v prípade nedostatočného počtu odsúdených, 

práce uvedené v predmete zmluvy nebude realizovať.  

 

Článok III. 

 ČAS  PLNENIA 

 

   Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce od 02.01.2014 do 31.12.2014 v pracovnom čase          

od 07,00 hod. do 14,00 hod. 

  

 Článok IV. 

 CENA  PRÁC  A  FAKTURÁCIA 

 

/1/  Cena prác bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona číslo 

18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

/2/  Hodinová sadzba je stanovená  dohodou z  priemernej  triedy  práce  a  výkonnostnej  odmeny 

a predstavuje 1,90 € hrubého príjmu odsúdených vrátane odvodov.    

/3/  Pri štátnom sviatku sa daná sadzba zvýši o 50%, pri sobote a nedeli o 25%, pri práci v noci 

o 20%. 

/4/  Pri práci nad stanovený fond pracovnej doby /8 hod. pracovný čas a povinne poskytnutá        

prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 min./ vzniká nadčasová práca, kde sa sadzba zvýši 

o 25%. 

/5/  Podkladom pre fakturáciu, alebo vyúčtovanie je výkaz odpracovaných hodín odsúhlasený      

povereným zástupcom objednávateľa. 

/6/  Úhrada sa bude vykonávať podľa odsúhlasených výkonov po ukončení kalendárneho mesiaca na 

základe faktúry zhotoviteľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Výška úrokov    

z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej   

centrálnej banky  platná k prvému dňu omeškania s plnením peňaţného dlhu. V prípade          

neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odo dňa jej doručenia, je zhotoviteľ oprávnený         
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odstúpiť okamţite  od zmluvy  a  nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú prerušením prác.    

Zhotoviteľ je zároveň oprávnený bez ďalšieho upozornenia uplatniť vymáhanie pohľadávky   

súdom. 

 

Článok V. 

 POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 

 

 /1/  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečí zhotoviteľ. Objednávateľ zabezpečí na  praco-

visku prvú pomoc v prípade pracovného úrazu alebo inej náhlej zdravotnej príhody u odsúde-

ného. 

 /2/ Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti v súvislosti s nemocenským poistením, dôchodkovým zabez-

pečením a ostatnými zráţkami z pracovnej odmeny odsúdených. Poukáţe v termíne              

stanovenom pre odvody do poisťovní povinné poistenie. 

/3/  Stravovanie odsúdených zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade potreby dovoz 

stravy na pracovisko zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. Najneskôr po 6 hodinách     

trvania prác poskytne objednávateľ odsúdeným prestávku na oddych a jedlo 30min.. 

 

Článok VI. 

 POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 

 

/1/  Objednávateľ je povinný zriadiť pracovisko pred nástupom odsúdených do práce. Zabezpečí               

a poskytne odsúdeným osobné ochranné pracovné prostriedky a zapracovanie na vykonávanie 

zmluvných prác. Pred  začatím prác  musí  byť odsúdený  preukázateľne oboznámený   so svo-

jimi   povinnosťami na pracovisku a s pracovnými postupmi, poučený o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, ako aj proti poţiarnymi predpismi. 

/2/  Objednávateľ zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie     

bezpečnosti práce na pracovisku v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. 

 /3/  Objednávateľ je povinný predloţiť menný zoznam osôb, ktoré majú povolený vstup na pracovi-

sko.  Pracovnú činnosť odsúdených riadi a všetky príkazy a usmernenia na pracovisku vydáva 

objednávateľ prostredníctvom svojich riadiacich pracovníkov. Ich výber zabezpečí objednáva-

teľ v súlade s poţiadavkami zhotoviteľa.  

 /4/  Dopravu odsúdených na pracovisko a späť zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. Zodpo-

vedá za prepravu osôb, ktorá musí byť v súlade s predpismi upravujúcimi bezpečnosť cestnej 

premávky. Podľa okolností a potreby sa  odsúdení na pracovisko, medzi pracoviskami a na     

zastávku mestskej hromadnej dopravy môţu presúvať peši. Preprava osôb nákladnými          

motorovými vozidlami je vylúčená.  
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  /5/ Objednávateľ zabezpečí dodrţiavanie ustanovení zákona č.124/2006 Z.z. o evidencii a registrá-

cii pracovných úrazov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi  a vyhláška 

MV SR č. 121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii. 

 /6/ Objednávateľ zabezpečí na pracovisku sociálne priestory a vytvorí podmienky na odkladanie       

osobných vecí, nutnú hygienu, konzumáciu stravy pre príslušníkov zboru, obvinených 

a odsúdených a vykoná ďalšie opatrenia, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov na uţívanie stavieb, prevádzkovanie výrobných priestorov, alebo podľa záväzného 

stanoviska štátnych orgánov. Objednávateľ zabezpečí pracovné nástroje nevyhnutné 

k dohodnutému výkonu prác.  

/7/  Objednávateľ je povinný vytvoriť na pracovisku podmienky bezpečnej práce a nie je oprávnený    

poţadovať od odsúdených prácu v rozpore s predpismi o BOZP, alebo takú, ktorá by ohrozila 

ich zdravie a bezpečnosť. V prípade nedodrţania tohto ustanovenia objednávateľ zodpovedá za 

úplné odškodnenie pri prípadnom vzniku pracovného úrazu. 

/8/  Objednávateľ umoţní príslušníkom zhotoviteľa, ktorí sú určení na zabezpečenie činnosti spoje-

ných      so zamestnávaním odsúdených a kontrolným orgánom zhotoviteľa prístup na pracovi-

sko za účelom overovania pracovných výkonov a zmluvných pracovných podmienok odsúde-

ných. 

/9/   Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pracovné podmienky pre 1 – 10 odsúdených. 

/10/ Objednávateľ je povinný oznámiť najneskôr do 07,00 hod. predchádzajúceho dňa prekáţky, na 

základe ktorých zhotoviteľ nebude realizovať práce uvedené v predmete zmluvy. Pri odchode 

pracoviska z Otvoreného oddelenia – Pionierska 31, nahlásiť miesto výkonu prác a pred kaţdou 

zmenou miesta výkonu prác túto oznámiť zhotoviteľovi na t.č. 7734545. 

/11/ Objednávateľ zabezpečí telefonické spojenie počas prepravy na pracovisko, z pracoviska              

a počas pracovnej doby odsúdených. 

 

/12/  Ţiadame Vás o dodrţiavanie  miesta  výkonu prác  odsúdených, ktoré je  stanovené v Čl.    

 II. PREDMET ZMLUVY. V prípade zistenia kontrolných orgánov zo strany ústavu,  ţe   odsú-

dení sa nezdrţiavajú na adrese uvedenej v zmluve, alebo dodatku k zmluve, bude zmluvný 

vzťah podľa čl. VII., číslo 3, zo strany ústavu vypovedaný. 

/13/ Pitný reţim na pracovisku zabezpečí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom a to – 8 h.      

pracovná doba 1,5 l – 2 l zdravotne nezávadného nápoja na osobu, v prípade ţe vonkajšia        

teplota prostredia klesne na 4 
o
C a niţšie objednávateľ zabezpečí teplý, zdravotne nezávadný 

nápoj (príp. moţnosť prípravy teplého nápoja na pracovisku). 

 

 Článok VII. 

 OSTATNÉ  DOJEDNANIA 

 

/1/  Odsúdený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil objednávateľovi zavineným porušením povinnos-

ti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Za takto vzniknutú škodu       
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zhotoviteľ nezodpovedá. Výšku náhrady za spôsobenú škodu odsúdeným prerokuje po jej          

stanovení objednávateľ so zhotoviteľom. 

 /2/ Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne v dôsledku udalostí nezávis-

lých od vôle zhotoviteľa (amnestia prezidenta republiky, hromadné ochorenie odsúdených, 

vzbura väzňov a pod.). Tieto udalosti bez zbytočného odkladu hlási objednávateľovi. 

 /3/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmenu môţu 

zmluvné strany vykonať výlučne písomne, dodatkom k zmluve. 

 /4/ Zmluvu môţe vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne. Výpovedná lehota je jeden 

mesiac. 

 /5/ Zmluva nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. 

 /6/ Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrţí objednávateľ         

a dva exempláre zhotoviteľ. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu uzavreli na základe ich 

slobodnej vôle, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoruč-

nými podpismi. 

 

  

 

  V Prešove dňa :                           V Prešove dňa :  

 

 

   ZHOTOVITEĽ :                                                                  OBJEDNÁVATEĽ : 

 

 

 

 

---------------------------------------------                                   -------------------------------- 

  v zast. pplk. PhDr. Peter Horváth                                              Ing. Ján Demeter 

zástupca riaditeľa pre sluţobné veci        konateľ 

 

             plk. Ing. Tibor Soták                                                                

                      riaditeľ 
 

 


