Z M L U V A O D I E L O č. 051/02/2018
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,

I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ :

Zoologická záhrada
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava
Bankové spojenie : ČSOB
IBAN
: SK3575000000000025849043
IČO
: 00179710
DIČ
: 2020801728
Zastúpená
: Ing. Miloslava Šavelová - riaditeľka

2. Zhotoviteľ :

Hložka Peter s.r.o.
Korytnická 8
821 07 Bratislava
Bankové spojenie : UniCredit Bank
číslo účtu
: 1218870011/1111
IBAN
: SK59 1111 0000 0012 1887 0011
IČO
: 50180215
DIČ
: 2120235612
Zastúpený :
Peter Hložka – konateľ

II. PREDMET PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa :
1. Vykonávať činnosť Bezpečnostnotechnickej služby dodávateľsky v rozsahu zákona NR SR
č.124/06 Z.z., o Bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich v znení neskorších úprav.
2. Vykonávať činnosť v Ochrane pred požiarmi (OPP) dodávateľsky v zmysle zákona
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších úprav a vyh.č.121/2002 Zz. o
požiarnej prevencii v znení neskorších úprav.
3. Úlohy Bezpečnostnotechnickej služby, OPP a PZS bude vykonávať zamestnanec spoločnostiHložka Peter – autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany
4. Vykonávať prácu uvedenú v bode 1 - 3 na najvyššej odbornej úrovni, v súlade s aktuálnymi
predpismi.
5. Zastupovať záujmy objednávateľa v styku s orgánmi v oblasti BOZP, PO.

III. PRRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zhotoviteľ je povinný:
- organizovať a kontrolovať plnenie práv a povinností objednávateľa vyplývajúcich z
predpisov o bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi, vykonávať požiarne preventívne
prehliadky podľa vykonávacej vyhlášky raz štvrťročne a to na jeho pracovisku. Pokiaľ
právny predpis určí inú lehotu, tak v intervale stanovenom právnymi predpismi.
- riadiť po odbornej stránke činnosť protipožiarnych hliadok a iných pracovníkov objednávateľa poverených plnením úloh na úseku Ochrany pred požiarmi
- vykonávať školenia a odbornú prípravu o Ochrane pred požiarmi a BOZP zamestnancov
objednávateľa v predpísaných termínoch.
- posudzovať požiarne nebezpečenstvo v objektoch a priestoroch objednávateľa a navrhovať príslušné opatrenia.
- viesť a systematicky doplňovať dokumentáciu BOZP a OPP objednávateľa.
- plniť ďalšie úlohy, ktoré technikovi BOZP a Ochrany pred požiarmi vyplývajú
z predpisov o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti práce.
- navrhovať vhodnosť a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v objektoch objednávateľa
- zabezpečiť revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov v mene a na účet
objednávateľa.
- zhotoviteľ je povinný svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať osobne bez
práva poveriť tým inú osobu.
2. Objednávateľ je povinný:
- informovať technika PO a BOZP o organizačných a stavebných zmenách. Za
prípadné škody vzniknuté z nesprávnych informácií zo strany objednávateľa
zhotoviteľ neručí
- odovzdať zhotoviteľovi doterajšiu dokumentáciu o ochrane pred požiarmi a
bezpečnosti práce pokiaľ takáto existuje
- prizývať technika PO a BOZP ku kontrolám Štátneho odborného dozoru.
Objednávateľ informuje zhotoviteľa bezodkladne o termíne kontroly.
- vytvárať technikovi PO a BOZP dostatočne primerané podmienky na vykonávanie
činnosti.
- včas informovať technika PO a BOZP o nástupe nového zamestnanca z dôvodu
jeho preškolenia
IV. ČAS PLNENIA
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2018 do 31.12.2019.

V. SPÔSOB PLNENIA
1. Forma plnenia predmetu zmluvy :

- Plnenie predmetu Zmluvy o dielo je vykonávané podľa potreby a požiadaviek právnych
predpisov a zákonov SR o BOZP a Ochrane pred požiarmi ako aj objednávateľa.
- Plnenie predmetu Zmluvy o dielo bude vykonávané v termínoch zadaných objednávateľom
2. Pre plnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ:
- vstup zhotoviteľa do priestorov objednávateľa v pracovnom čase.
- písomné poverenie na zastupovanie objednávateľa zhotoviteľom pri výkone jeho činnosti
podľa tejto zmluvy v prípade potreby.
- sprístupniť agendu BOZP a Ochrany pred požiarmi po uzavretí tejto Zmluvy ak táto existuje
- prístup ku všetkým informáciam potrebným na plnenie a splnenie predmetu tejto Zmluvy
- miestnosť, resp. vyhradený priestor na uloženie operatívnej a ostatnej agendy, potrebnej pre
splnenie predmetu tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá objednávateľovi vznikla
z dôvoduporušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov,vrátane náhrady nákladov na zaplatenie sankcií vyrubených objednávateľovi zo strany
orgánov štátnej správy alebo samosprávy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ.
VI. OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA
Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli
zverené objednávateľom, tvoria predmet jeho obchodného tajomstva. Zaväzuje sa tieto nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako sa zaväzuje, že
tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Tento
záväzok zaväzuje zhotoviteľa aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
VII. CENA PREDMETU PLNENIA
1.Cena je v zmysle Zákona č.18/1996 Zz. o cenách, stanovená dohodou zmluvných strán
na 200,- eur mesačne
2. V prípade vyhlásenia miery inflácie Štatistickým úradom za uplynulý rok bude sa
dohodnutá cena upravovať o túto mieru inflácie
3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
VIII. FAKTURÁCIA A SPÔSOB ÚHRADY
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru vždy v poslednom dni daného mesiaca.
Objednávateľ uhradí faktúru v lehote do 14 dní od doručenia. V prípade, že fakturovaná
čiastka nebude uhradená včas, má zhotoviteľ právo účtovať úrok z omeškania 0,05% z
neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
V prípade akéhokolvek porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% dohodnutej mesačnej odmeny. Pokial porušenie povinností spočíva v omeškaní zhotoviteľa s plnením, má
objednávateľ nárok na vyššie uvedenú zmluvnú pokutu za každý aj začatý týždeň
omeškania zhotoviteľa.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
IX. VÝPOVEDNÁ LEHOTA
Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac, ak sa nedohodne inak. Lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej strane.
X. POČET VYHOTOVENÍ
Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily,
z ktorých po jej podpise dostane každá zo zmluvných strán po jednom jej vyhotovení.
XI. PLATNOSŤ ZMLUVY
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

................v. r................
objednávateľ

..............v. r................
dodávateľ

V Bratislave, 27.8.2018

Prílohy : 1. Oprávnenie na činnosť BTS
2. Osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany
4. Oprávnenia na výchovu, vzdelávanie a poradenstvo

