ZMLUVA O TECHNICKEJ POMOCI A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH V OBLASTI NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ
PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)
uzatvorená medzi týmito nasledujúcimi stranami:

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
Konajúci:
Zodpovedná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:

Ing.Terézia Oreničová - BOZPORT
Michaľany Nová 427, Michaľany
47147831

1045966119
OTP Banka
14522459/5200
ObU-TV-OZP 2013/07291-2, č. živ. Registra 870-15508
Ing.Terézia Oreničová SZČO
Ing.Terézia Oreničová SZČO
0907/ 345 094
bozport@gmail.com

a
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Konajúci:
Zodpovedná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:

Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1
00331465
2020730415
Primabanka Slovensko a.s.
0407174002/5600
Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta
Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta
056/6872201
mesto@ciernanadtisou.sk

Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1)

2)
3)

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre objednávateľa (pre ním určené objekty
a priestory) vykonávať činnosti týkajúce sa:
a. činností niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby
to všetko podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu uvedenom v článku 2
zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané činnosti poskytovateľa podľa odseku 1) zaplatí dohodnutú
odplatu.
Poskytovateľ preukazuje svoju spôsobilosť vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy nasledovnými
oprávneniami, osvedčeniami:
- Osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika,
- Súhlas ÚVZ SR o samostatnom vykonávaní niektorých činností PZS
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Kópie týchto dokladov sú prílohami k tejto zmluve. V prípade zániku platnosti oprávnenia alebo
osvedčenia na výkon činnosti podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi
platné oprávnenie alebo osvedčenie na výkon činnosti do 10 dní odo dňa zániku platnosti
predchádzajúceho osvedčenia alebo oprávnenia.

Článok 2
ROZSAH PREDMETU ČINNOSTI
1) Predmetom vykonávania činnosti podľa článku 1 ods. 1 písm. c., je výkon niektorých činností
pracovnej zdravotnej služby (ďalej ,,PZS“)bezpečnostným technikom, ktorý vykonáva činnosť
pracovnej zdravotnej služby v zmysle § 30d ods.1.písm. a) až d), písm. f),g),h) prvého bodu
a písm. i) zákona 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 podľa § 30a ods. 4 písmena d) zákona 355/2007 Z.z.
o ochrane a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zastupovaní odberateľa pri kontrolách Regionálneho úradu Verejného
zdravotníctva SR:
a) vstupný audit – zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami,
b) kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík,
c) vypracovanie posúdenia zdravotného rizika na základe dostupných informácií,
d) poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce z hľadiska ochrany zdravia,
e) opakovaný audit - zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami (max. raz za 12
mesiacov),
f) zastupovanie pri kontrolách štátnych orgánov a osobné konzultácie u klienta (max. 3 krát za
12 mesiacov),
g) vypracovanie traumatologického plánu,
h) návrhy systému preventívnych lekárskych prehliadok,
i) kontrola, prípadne doplnenie lekárničiek prvej pomoci,
V uvedenej cene za výkon PZS nie je zahrnuté:
a) školenie prvej pomoci
b) činnosť pre iné prevádzky, objekty alebo profesie ako sú uvedené v pôvodnej zmluve,
c) prevádzkové poriadky pre prácu s rizikovými faktormi - v prípade potreby,
d) expresné prípadne opakované vypracovanie dokumentácie (poškodená alebo stratená
pôvodná dokumentácia)
e) zmena dokumentácie (organizačné zmeny, zmena názvu, zmena sídla spoločnosti a pod.)
f) materiálne náležitosti lekárničky ( náplne do lekárničiek a pod.)

Článok 3
ODPLATA A JEJ SPLATNOSŤ
1)
2)
3)

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za výkon činnosti nasledovne:
a. odplata vo výške 22 € (slovom dvadsaťdva eur) bez DPH mesačne za výkon činnosti podľa
článku 1 ods. 1 písm. a.,
Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa neúčtuje.
Odplata je splatná na základe faktúr vystavených poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví faktúru za
výkon činností raz mesačne, vždy k prvému pracovnému dňu mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,
za ktorý sa faktúra vystavuje.
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4)

5)

6)
7)

Vystavené faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, a to predovšetkým bezhotovostným
prevodom na účet poskytovateľa, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú na inom
spôsobe platby. V prípade, že lehota splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, je
posledným dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo bude obsahovať zrejmé
nesprávnosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi, pričom neplynie lehota jej
splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa vystavenia opravenej
faktúry.
Záväzok objednávateľ zaplatiť odplatu, na základe vystavenej a doručenej faktúry je splnený dňom
odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa vo výške stanovenej faktúrou.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania dodávateľa s platením odplaty na úroku
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

Článok 4
MIESTO VÝKONU ČINNOSTI
1) Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť v objekte a priestoroch objednávateľa na adrese: Mesto
Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, Čierna nad Tisou
.

Článok 5
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Poskytovateľ zodpovedá za to, že výkon činností podľa článku 1 zmluvy, bude v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími internými predpismi.
Poskytovateľ je povinný dohliadať na to, aby prevádzkové potreby objednávateľa neboli v rozpore
s predpismi .
Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi a ním splnomocneným osobám vstup do objektov
a priestorov, v ktorých bude poskytovateľ vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu prítomnosť svojich zamestnancov na školeniach
a ďalších činnostiach PZS v termínoch a podľa požiadaviek poskytovateľ, ak nie je medzi zmluvnými
stranami dohodnuté inak.
Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi riadnu súčinnosť, aby poskytovateľ riadne
vykonával činnosť PZS podľa tejto zmluvy, najmä je povinný poskytnúť poskytovateľovi, pokiaľ je to
možné, všetky ním požadované informácie, údaje, podklady, prieskumy, správy a služby a iné
podobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k splneniu predmetu tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný vytvoriť pre poskytovateľa primerané podmienky na uloženie agendy PZS
a na výkon nutných administratívnych prác. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady s tým spojené
znáša v plnom rozsahu objednávateľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný rešpektovať výzvy poskytovateľa na
odstránenie nedostatkov v oblasti PZS a tieto je povinný odstrániť v lehote do 7 dní odo dňa ich
zistenia poskytovateľom, ak poskytovateľ vo výzve na ich odstránenie neurčí inú lehotu. V prípade
neodstránenia zistených nedostatkov v oblasti PZS na základe výzvy poskytovateľa, poskytovateľ
nenesie zodpovednosť za škody, pokuty, penále a iné následky spôsobené nerešpektovaním jeho
výzvy na odstránenie nedostatkov.
Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach a zmenách, ktoré sa
dotýkajú PZS v jeho priestoroch, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy takáto skutočnosť, alebo
zmena nastala.
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9)

Objednávateľ prehlasuje, že kontaktnou osobou pre účely tejto zmluvy bude okrem zodpovednej
osoby aj Ing. Peter Brázda, tel. kontakt 056/6872203.

Článok 6
ĎALŠIE DOJEDNANIA
1)

2)

Písomnosti si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ibaže zmluvná
strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy. Písomnosti môžu byť doručované aj
e-mailom, ak je to medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zmluvné strany sú povinné doručovať
písomnosti spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o dni doručenia. Pre tento prípad sa zmluvné
strany dohodli, že v prípade pochybností sa zásielka považuje za doručenú piaty pracovný deň od
jej odoslania.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť a bezodkladne
vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre úspešné plnenie zmluvy, a to
predovšetkým formou e-mailu, po vzájomnej dohode zmluvných strán aj písomnou formou.

Článok 7
OBCHODNÉ TAJOMSTVO A POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
1)

2)
3)
4)

Poskytovateľ je v medziach tejto zmluvy povinný dodržiavať obchodné tajomstvo, ochranu osobných
údajov, a zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, skutočnostiach, okolnostiach alebo
poznatkoch obchodnej, výrobnej, technickej alebo inej povahy, vrátane informácií o know-how,
výrobno-technických postupoch, technológiách, výsledkoch činnosti objednávateľa, osobných
údajoch zamestnancov objednávateľa a iných osôb, ktoré sa dozvedel alebo dozvie, alebo sa mi
inak stanú prístupné vlastným alebo cudzím konaním v súvislosti s uzavretím zmluvy, s plnením
akýchkoľvek záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Bez predchádzajúceho výslovného
písomného súhlasu objednávateľa tieto ani len čiastočne neoznámi, nesprístupni, nevyužije pre
seba ani pre inú osobu.
Povinnosť poskytovateľa trvá aj ukončení tejto zmluvy a platí na dobu neurčitú.
Porušením povinností poskytovateľa podľa tohto článku vzniká objednávateľovi a tretím osobám
právo na náhradu škody a ušného zisku.
Povinnosť mlčanlivosti nemá poskytovateľ v prípade, ak by takým konaním porušil zákon, alebo ak
sa na poskytovateľa vzťahuje zákonné zbavenie povinnosti mlčanlivosti.

Článok 8
DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE
1)
2)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015
Zmluva môže ďalej zaniknúť:
a. na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to ku dnu uvedenému v tejto dohode. Ak
deň ukončenia zmluvy nie je v dohode uvedený, za deň ukončenia zmluvy sa považuje deň,
kedy došlo k podpisu dohody obomi zmluvnými stranami,
b. na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany v trojmesačnej výpovednej
dobe, a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej
strane doručená,
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c.

písomným odstúpením zmluvnej strany v prípade porušenia povinností daných ustanovením
článku 1 ods. 3, článku 2, článku 6 zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobúda
deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ zverejní zmluvu na svojej internetovej stránke
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne po dohode zmluvných strán formou číslovaných
a podpísaných dodatkov, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Táto zmluva ako aj právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy môžu vzniknúť a sú neupravené touto
zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom a
inými slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Všetky spory, ktoré by zo zmluvy vznikli sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou.
Ak k dohode nedôjde zakladá sa súdna právomoc súdu Slovenskej republiky mieste príslušného
podľa sídla objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane z dôvodu
zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky neplatné alebo sporné, ostatné ustanovenia zmluvy
ostávajú touto zmenou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia zmluvy sa použije
ustanovenie platného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom
najbližšie zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia zmluvy, alebo, ak nie je takéto ustanovenie
všeobecne záväzného právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Každý rovnopis má charakter originálu.
Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvárajú ju slobodne,
určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním a na znak ich súhlasnej vôle prostej omylu ju vlastnoručne podpisujú.
V Čiernej nad Tisou dňa 30.12.2014
__________________
Ing.Terézia Oreničová, SZČO
V Čiernej nad Tisou dňa 30.12.2014
__________________
Ing. Marta Vozáriková, primátorka mesta

Prílohy zmluvy:
1.

Súhlas ÚVZ SR s niektorými samostatne vykonávanými činnosťami PZS podľa §30 a ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom.
2. Osvedčenie bezpečnostného technika
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PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)
uzatvorená medzi týmito nasledujúcimi stranami:

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
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Obchodné meno:
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IČO:
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Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1)

2)
3)

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre objednávateľa (pre ním určené objekty
a priestory) vykonávať činnosti týkajúce sa:
a. činností niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby
to všetko podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu uvedenom v článku 2
zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané činnosti poskytovateľa podľa odseku 1) zaplatí dohodnutú
odplatu.
Poskytovateľ preukazuje svoju spôsobilosť vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy nasledovnými
oprávneniami, osvedčeniami:
- Osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika,
- Súhlas ÚVZ SR o samostatnom vykonávaní niektorých činností PZS

1

Kópie týchto dokladov sú prílohami k tejto zmluve. V prípade zániku platnosti oprávnenia alebo
osvedčenia na výkon činnosti podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi
platné oprávnenie alebo osvedčenie na výkon činnosti do 10 dní odo dňa zániku platnosti
predchádzajúceho osvedčenia alebo oprávnenia.

Článok 2
ROZSAH PREDMETU ČINNOSTI
1) Predmetom vykonávania činnosti podľa článku 1 ods. 1 písm. c., je výkon niektorých činností
pracovnej zdravotnej služby (ďalej ,,PZS“)bezpečnostným technikom, ktorý vykonáva činnosť
pracovnej zdravotnej služby v zmysle § 30d ods.1.písm. a) až d), písm. f),g),h) prvého bodu
a písm. i) zákona 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 podľa § 30a ods. 4 písmena d) zákona 355/2007 Z.z.
o ochrane a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zastupovaní odberateľa pri kontrolách Regionálneho úradu Verejného
zdravotníctva SR:
a) vstupný audit – zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami,
b) kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík,
c) vypracovanie posúdenia zdravotného rizika na základe dostupných informácií,
d) poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce z hľadiska ochrany zdravia,
e) opakovaný audit - zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami (max. raz za 12
mesiacov),
f) zastupovanie pri kontrolách štátnych orgánov a osobné konzultácie u klienta (max. 3 krát za
12 mesiacov),
g) vypracovanie traumatologického plánu,
h) návrhy systému preventívnych lekárskych prehliadok,
i) kontrola, prípadne doplnenie lekárničiek prvej pomoci,
V uvedenej cene za výkon PZS nie je zahrnuté:
a) školenie prvej pomoci
b) činnosť pre iné prevádzky, objekty alebo profesie ako sú uvedené v pôvodnej zmluve,
c) prevádzkové poriadky pre prácu s rizikovými faktormi - v prípade potreby,
d) expresné prípadne opakované vypracovanie dokumentácie (poškodená alebo stratená
pôvodná dokumentácia)
e) zmena dokumentácie (organizačné zmeny, zmena názvu, zmena sídla spoločnosti a pod.)
f) materiálne náležitosti lekárničky ( náplne do lekárničiek a pod.)

Článok 3
ODPLATA A JEJ SPLATNOSŤ
1)
2)
3)

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za výkon činnosti nasledovne:
a. odplata vo výške 22 € (slovom dvadsaťdva eur) bez DPH mesačne za výkon činnosti podľa
článku 1 ods. 1 písm. a.,
Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa neúčtuje.
Odplata je splatná na základe faktúr vystavených poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví faktúru za
výkon činností raz mesačne, vždy k prvému pracovnému dňu mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,
za ktorý sa faktúra vystavuje.
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4)

5)

6)
7)

Vystavené faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, a to predovšetkým bezhotovostným
prevodom na účet poskytovateľa, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú na inom
spôsobe platby. V prípade, že lehota splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, je
posledným dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo bude obsahovať zrejmé
nesprávnosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi, pričom neplynie lehota jej
splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa vystavenia opravenej
faktúry.
Záväzok objednávateľ zaplatiť odplatu, na základe vystavenej a doručenej faktúry je splnený dňom
odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa vo výške stanovenej faktúrou.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania dodávateľa s platením odplaty na úroku
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

Článok 4
MIESTO VÝKONU ČINNOSTI
1) Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť v objekte a priestoroch objednávateľa na adrese: Mesto
Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, Čierna nad Tisou
.

Článok 5
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Poskytovateľ zodpovedá za to, že výkon činností podľa článku 1 zmluvy, bude v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími internými predpismi.
Poskytovateľ je povinný dohliadať na to, aby prevádzkové potreby objednávateľa neboli v rozpore
s predpismi .
Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi a ním splnomocneným osobám vstup do objektov
a priestorov, v ktorých bude poskytovateľ vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu prítomnosť svojich zamestnancov na školeniach
a ďalších činnostiach PZS v termínoch a podľa požiadaviek poskytovateľ, ak nie je medzi zmluvnými
stranami dohodnuté inak.
Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi riadnu súčinnosť, aby poskytovateľ riadne
vykonával činnosť PZS podľa tejto zmluvy, najmä je povinný poskytnúť poskytovateľovi, pokiaľ je to
možné, všetky ním požadované informácie, údaje, podklady, prieskumy, správy a služby a iné
podobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k splneniu predmetu tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný vytvoriť pre poskytovateľa primerané podmienky na uloženie agendy PZS
a na výkon nutných administratívnych prác. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady s tým spojené
znáša v plnom rozsahu objednávateľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný rešpektovať výzvy poskytovateľa na
odstránenie nedostatkov v oblasti PZS a tieto je povinný odstrániť v lehote do 7 dní odo dňa ich
zistenia poskytovateľom, ak poskytovateľ vo výzve na ich odstránenie neurčí inú lehotu. V prípade
neodstránenia zistených nedostatkov v oblasti PZS na základe výzvy poskytovateľa, poskytovateľ
nenesie zodpovednosť za škody, pokuty, penále a iné následky spôsobené nerešpektovaním jeho
výzvy na odstránenie nedostatkov.
Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach a zmenách, ktoré sa
dotýkajú PZS v jeho priestoroch, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy takáto skutočnosť, alebo
zmena nastala.
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9)

Objednávateľ prehlasuje, že kontaktnou osobou pre účely tejto zmluvy bude okrem zodpovednej
osoby aj Ing. Peter Brázda, tel. kontakt 056/6872203.

Článok 6
ĎALŠIE DOJEDNANIA
1)

2)

Písomnosti si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ibaže zmluvná
strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy. Písomnosti môžu byť doručované aj
e-mailom, ak je to medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zmluvné strany sú povinné doručovať
písomnosti spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o dni doručenia. Pre tento prípad sa zmluvné
strany dohodli, že v prípade pochybností sa zásielka považuje za doručenú piaty pracovný deň od
jej odoslania.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť a bezodkladne
vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre úspešné plnenie zmluvy, a to
predovšetkým formou e-mailu, po vzájomnej dohode zmluvných strán aj písomnou formou.

Článok 7
OBCHODNÉ TAJOMSTVO A POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
1)

2)
3)
4)

Poskytovateľ je v medziach tejto zmluvy povinný dodržiavať obchodné tajomstvo, ochranu osobných
údajov, a zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, skutočnostiach, okolnostiach alebo
poznatkoch obchodnej, výrobnej, technickej alebo inej povahy, vrátane informácií o know-how,
výrobno-technických postupoch, technológiách, výsledkoch činnosti objednávateľa, osobných
údajoch zamestnancov objednávateľa a iných osôb, ktoré sa dozvedel alebo dozvie, alebo sa mi
inak stanú prístupné vlastným alebo cudzím konaním v súvislosti s uzavretím zmluvy, s plnením
akýchkoľvek záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Bez predchádzajúceho výslovného
písomného súhlasu objednávateľa tieto ani len čiastočne neoznámi, nesprístupni, nevyužije pre
seba ani pre inú osobu.
Povinnosť poskytovateľa trvá aj ukončení tejto zmluvy a platí na dobu neurčitú.
Porušením povinností poskytovateľa podľa tohto článku vzniká objednávateľovi a tretím osobám
právo na náhradu škody a ušného zisku.
Povinnosť mlčanlivosti nemá poskytovateľ v prípade, ak by takým konaním porušil zákon, alebo ak
sa na poskytovateľa vzťahuje zákonné zbavenie povinnosti mlčanlivosti.

Článok 8
DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE
1)
2)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015
Zmluva môže ďalej zaniknúť:
a. na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to ku dnu uvedenému v tejto dohode. Ak
deň ukončenia zmluvy nie je v dohode uvedený, za deň ukončenia zmluvy sa považuje deň,
kedy došlo k podpisu dohody obomi zmluvnými stranami,
b. na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany v trojmesačnej výpovednej
dobe, a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej
strane doručená,
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c.

písomným odstúpením zmluvnej strany v prípade porušenia povinností daných ustanovením
článku 1 ods. 3, článku 2, článku 6 zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobúda
deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ zverejní zmluvu na svojej internetovej stránke
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne po dohode zmluvných strán formou číslovaných
a podpísaných dodatkov, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Táto zmluva ako aj právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy môžu vzniknúť a sú neupravené touto
zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom a
inými slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Všetky spory, ktoré by zo zmluvy vznikli sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou.
Ak k dohode nedôjde zakladá sa súdna právomoc súdu Slovenskej republiky mieste príslušného
podľa sídla objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane z dôvodu
zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky neplatné alebo sporné, ostatné ustanovenia zmluvy
ostávajú touto zmenou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia zmluvy sa použije
ustanovenie platného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom
najbližšie zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia zmluvy, alebo, ak nie je takéto ustanovenie
všeobecne záväzného právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Každý rovnopis má charakter originálu.
Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvárajú ju slobodne,
určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním a na znak ich súhlasnej vôle prostej omylu ju vlastnoručne podpisujú.
V Čiernej nad Tisou dňa 30.12.2014
__________________
Ing.Terézia Oreničová, SZČO
V Čiernej nad Tisou dňa 30.12.2014
__________________
Ing. Marta Vozáriková, primátorka mesta

Prílohy zmluvy:
1.

Súhlas ÚVZ SR s niektorými samostatne vykonávanými činnosťami PZS podľa §30 a ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom.
2. Osvedčenie bezpečnostného technika
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