
Zmluva BOZP/OPP 
o kontrolnej činnosti 

 
 

uzavretá podľa § 591 – 600 Obch. zák. č. 513/91 Zb., v znení n.p. 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

POSKYTOVATEĽ  
   

Obchodné meno :  Ing. Lenka Švecová -OHSAS 
    
Adresa sídla :  Lúky 1227/76 
   952 01 Vráble 
Adresa kancelárie : Hlavná 4 

     952 01 Vráble 
  V zastúpení :   Ing. Lenka Švecová 

IČO :   41 647 904    
DIČ:    1074169943  
Tel.:   0905 876 147 
Bankové spojenie :  VÚB banka a.s. 
Číslo účtu :  1964855358/0200 

 
 
 

a 
 
 
 
ZADÁVATEĽ 
   

Obchodné meno :  Ústredie ekumenickej pastoračnej 
   Služby v OS SR a OZ SR  

   
Adresa :  Kutuzová č.8     

     832 47 Bratislava 
  V zastúpení :   mjr. Mgr. Miroslav Táborský 
   

IČO :   30866391    
DIČ:    2022234852 
Tel.:   0960 317 612 
   0903 824 593 
Bankové spojenie :  štátna pokladňa 
Číslo účtu :  7000261579/8180 

 
 
 
 
 
 
 
 



VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 
1.  Povinnosti, záväzky a práva poskytovateľa 

 
1.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude zabezpečovať úlohy bezpečnostného 

technika, autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostnotechnickej služby 
(BTS) a ostatnej činnosti vyplývajúcej zo zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení n.p. 
o BOZP a to dodávateľským spôsobom u zadávateľa. 

1.2 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že bude pre zadávateľa zabezpečovať činnosť technika 
požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení zmien a doplnkov.  

1.3 Rozsah činností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 zmluvy je určený platnými legislatívnymi 
predpismi a vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

1.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na všetky potrebné podklady a informácie pre riadny 
výkon zabezpečovaných služieb a konzultáciu so zodpovednou osobou organizácie. 

 
2.  Povinnosti, záväzky a práva zadávateľa 

 
2.1 Zadávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu za poskytované služby v ods. 1.1 a 1.2 

a tiež sa zaväzuje uhradiť všetky náklady nevyhnutne vynaložené pri plnení tejto zmluvy. 
2.2 Zadávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi v prítomnosti povereného zamestnanca 

voľný vstup do prevádzky, kde bude vykonávaná objednaná činnosť. 
 
3. Pracovná doba a miesto konania 
  

3.1 Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostného technika a technika 
PO bude vykonávaná v obvyklej pracovnej dobe od 8.00 hod. do 15.00 hod. v potrebných 
pracovných dňoch. V osobitných prípadoch, kedy nebude možné dohodnutú činnosť 
v tomto čase vykonať, bude čas činnosti dohodnutý individuálne. 

3.2 Poskytované služby podľa tejto zmluvy sa budú vykonávať v prevádzke: 
 
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
(nebytové priestory vojenského útvaru objekt CE08.01.73 č. 11747,  
I nadzemné podlažie ľavá strana – chodba + miestnosti 101-109) 
 

 
4. Odmena a platobné podmienky 
 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytované služby a to vo výške: 
36,50 € /mesiac  

 
4.2 Zadávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu každý mesiac do posledného dňa 

splatnosti uvedenej na faktúre.  
 

44.3 Výška paušálnych mesačných platieb je dohodnutá na súčasný počet zamestnancov (cca 
10), súčasné priestory a súčasné aktivity zadávateľa. V prípade, že sa niektorá z týchto 
podmienok podstatne zmení, poskytovateľ dá návrh na úpravu paušálnej ceny 
zodpovedajúcu úmerne tejto zmene. 
 Zadávateľ sa zaväzuje zohľadniť nárast inflácie fakturovanej sumy podľa vyhlásenia 
Štatistického úradu SR. 

 
4.4 V prípade, že zadávateľ neuhradí dohodnutú odmenu v určenom termíne podľa       

dohodnutých podmienok v ods. 4.1 a  4.2 za príslušný mesiac, dohodli sa zmluvné strany 
na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny alebo jej dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania platby. 

 
 
 



4.5 Poskytovateľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení pozastaviť výkon 
svojej činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy: 

• pri nedostatočnej súčinnosti zadávateľa, ak je ohrozené plnenie záväzkov 
zhotoviteľa 

• ak zadávateľ mešká s platobným plnením dlhšie ako 14 dní 
 
 

5. Doba trvania zmluvy 
 

5.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 1 rok (od 1.3.2011-29.2.2012) 
 

5.2  Túto zmluvu je možné ukončiť : 
  a) vzájomnou dohodou, 
  b) výpoveďou s výpovednou lehotou 1 mesiaca, ktorá začína plynúť prvým dňom  
                   nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 
  c) odstúpením poskytovateľa pri porušení dohodnutých platobných podmienok. 

 
 

6. Záverečné ustanovenia 
 

6.1  Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného 
dodatku podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 
6.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom 1.3.2011 po predchádzajúcom zverejnení zmluvy. 
 
6.3        Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
6.4  Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jednu zmluvu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vráble, dňa : 25.02.2011                      Bratislava, dňa : 25.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––– 
        za poskytovateľa                             za zadávateľa 
 


