
Ing. Ján Skubeň
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 43 415 261, DIČ: 1072350400

Zmluva o poskytovaní služieb č. 160913
(v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v znení neskorších predpisov)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednávateľ: Oravská knižnica A. Habovštiaka

Samuela Nováka č. 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

1.2 . Dodávateľ: Ján Skubeň
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43 415 261, DIČ: 1072350400, Dodávateľ je neplatca DPH

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výkonu zdravotného dohľadu autorizovaným
bezpečnostným technikom v objektoch objednávateľa.

2.1. Výkon služby technika požiarnej ochrany
Technik požiarnej ochrany napomáha zamestnávateľovi pri realizácii opatrení v oblasti požiarnej
ochrany v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

2.2. Výkon služieb autorizovaného bezpečnostného technika
Autorizovaný bezpečnostný technik poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti
odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných a vzdelávacích úloh a iných
úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti
pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných
prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného
a personálneho zabezpečenia v zmysle § 24, Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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2.3 Výkon zdravotného dohľadu autorizovaným bezpečnostným technikom

Dodávateľ zabezpečí pre zamestnancov odberateľa zdravotný dohľad v zmysle §30a, ods. 4, písm. d),
zákona č. 355/2007 v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého objednávateľ:
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného

vplyvu na zdravie zamestnancov,
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované

účinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní

posudku o riziku, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany

zdravia,
f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a organizácii

práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu
výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov
práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, ochrane
a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

g) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

i) predmetom zmluvy, nie je zhotovenie prevádzkových poriadkov a objektivizácia faktorov
pracovného prostredia.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

3.1. Dodávateľ je zodpovedný za nedostatky vo svojej činnosti podľa bodu 2 tejto zmluvy zistené
štátnym požiarnym dozorom, inšpektorátom práce alebo úradom verejného zdravotníctva, ak neboli
porušené ustanovenia čl. 4, tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

3.2. Dodávateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
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4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré sú
potrebné na výkon predmetu zmluvy a o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter
poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť najneskôr 3 pracovné dni pred
uskutočnením zmien (zavedenie novej technológie, prijatie nového zamestnanca a pod.)

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi termín každej kontroly úradmi, ktoré majú
v kompetencii kontrolovať aj povinnosti objednávateľa, ktoré sú predmetom zmluvy aspoň 3 dni
pred jej začatím, umožniť dodávateľovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť účasť dodávateľa pri
prerokovaní zápisnice z každej kontroly.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať a spolupôsobiť s dodávateľom pri realizácii predmetu
zmluvy, odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolách dodávateľom a umožniť mu vstup do
všetkých objektov za účelom výkonu povinnosti vyplývajúcich z predmetu zmluvy.

5. ODMENA ZHOTOVITEĽA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté dodávateľom sa stanovuje na
39,00 €/mesačne. Za nasledovné služby:

výkon služby technika požiarnej ochrany 12,00 €/mesačne
výkon bezpečnostnotechnickej služby 15,00 €/mesačne
výkon zdravotného dozoru 12,00 €/mesačne

SPOLU 39,00 €/mesačne

* vykonanie školenia prvej pomoci 18 € / zamestnanca

5.2 Informácie o cenách sú označené ako dôverné a vzťahuje sa na ne ustanovenie §271, Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.3 Podkladom pre úhradu celkovej odmeny je daňový doklad - faktúra, so splatnosťou do 14 dní od dňa
jej doručenia.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ môže fakturovať penále za oneskorené zaplatenie
faktúry 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania (denné úročenie). Úrok bude súčasťou faktúry.
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5.5 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platbou viac ako 14 dní, poskytovateľ je oprávnený
poslať 1 upomienku za neuhradenú platbu v hodnote 1,99 €.

6. PLNENIE V OMEŠKANÍ

V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa bodu 5., dodávateľ má právo
pokračovať v činnosti určenej v bode 2 tejto zmluvy, ale dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostatky
vo svojej činnosti počas doby omeškania, zistené orgánmi štátneho dozoru

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a platí na dobu
neurčitú. Vypovedať ju môže písomne jednostranne ktorákoľvek zo zmluvných strán vo výpovednej
lehote 30 dní.

7.2. S ohľadom na možný pohyb cien a mieru inflácie sa zmluvné strany dohodli, že cenník za
poskytované služby môže byť na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán a po ich dohode v tomto
smere upravovaný.

7.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným
a občianskym zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným
zmluvnými stranami.

V Dolnom Kubíne dňa 1. 7. 2016

Objednávateľ Dodávateľ

e-mail: accrual@accrual.sk
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