
Zmluva           

o zabezpečení úloh v oblasti   PZS  uzatvorená podľa  

ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. 
 

I. Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ :   

Názov organizácie: Obec Ostrov      

Adresa:  Ostrov 315,922 01  

IČO:  00312827 

DIČ: 2020530941 

Zastúpený: Jozef Tkácz, starosta obce 

Tel.: 033/7746134   ,0903 243 134  

    

   

2. Vykonávateľ:  

Názov organizácie: Ing.Rudolf Vittek – BTS   

Adresa: Ostrov č.376   

IČO:    32 842 449    

DIČ: 1032823495   

IČ DPH:       -   

Zastúpený: Ing.Rudolf Vittek   

Č. účtu: 0048310198/0900   

Č. tel./fax: 0905 651 185  e-mail: vittek.bts@gmail.com                        

 

II. Predmet zmluvy /dodatok/: 

 

 1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné činnosti: 

 

a, vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne podľa 

§30a ods.5 zákona č. 355/2007 Z. z. dodávateľským spôsobom, ktorých zamestnanci 

vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2. 

   

2.  Oprávnenie na vykonávanie predmetu činnosti v oblasti PZS vyplýva zo zaradenie do 

     evidencie osôb ,ktoré vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby   

     pod ev.číslom OPPL/7134/2014 Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

     zo dňa 25.9.2014.   

 

III. Miesto výkonu činnosti :       

                                              

                           ...Obec Ostrov......................................     

              

IV. Povinnosti vykonávateľa : 

 

     Vykonávateľ sa zaväzuje: 

1/ Vykonávať predmet činnosti v oblasti  PZS   v zmysle platných právnych    

     predpisov, zákonov, vyhlášok a ostatných ustanovení. 
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2,  Z vykonanej kontroly vypracovať písomný záznam s uvedením zistených nedostatkov    

     a návrhom na možné spôsoby odstránenia závad. . 

3,   Zastupovať objednávateľa a spolupracovať pri kontrolách s dozornými orgánmi ÚVZ SR  

4,   Zabezpečovať školenia odb.pracovníkmi pre všetkých zamestnancov v zmysle platných  

       predpisov. 

5,   Premietnuť do svojej činnosti zmeny zavedené prijatím  nových zákonov a predpisov, 

      upravujúcich oblasť PZS. 

6,  Zachovávať mlčanlivosť o výrobných, organizačných a všetkých ostatných skutočnostiach,  

     o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti 

 

 

V.  Povinnosti objednávateľa : 

 

      Objednávateľ sa zaväzuje: 

1, Umožniť vykonávateľovi vstup na všetky svoje pracoviská, stavby, do priestorov  

     a objektov. 

2,  Určiť zamestnanca zodpovedného za odstránenie zistených závad, za dodržiavanie  

      termínov školení  ako aj kontaktnú osobu na vecné jednanie s   vykonávateľom. 

      Dodržiavať ustanovenia zákona č.355/200706 Z. z. v znení   neskorších predpisov.   

3,   Odstrániť zistené nedostatky v zmysle písomných pokynov vykonávateľa 

4,   Oboznamovať vykonávateľa so skutočnosťami, ktoré sú pre jeho činnosť potrebné a ktoré  

      bude v tejto súvislosti požadovať. 

      

VI. Cena a platobné podmienky : 

 

1,   Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonávanie predmetu činnosti tejto zmluvy 

      v oblasti PZS vo výške ....10,00........ (slovom ...Desať Eur...... ) mesačne  + doprava. 

       

      Dokumentácia ,školenia a aktualizácia dokumentácie podľa rozsahu po dohode s 

      poverenou osobou. 

2,   Vykonávateľ bude fakturovať dohodnutú čiastku 1x za 3mesiace so splatnosťou faktúry  

        14  dní odo dňa jej doručenia. 

3,    Ostatné práce  ako aj iné požadované úkony objednávateľa neobsiahnuté v tejto zmluve  

       sa vykonávateľ zaväzuje vykonať na základe osobitných objednávok za úhradu. 

 

VII. Ostatné dojednanie : 

 

1,  Firma Ing.Rudolf Vittek-BTS zodpovedá za postihy a dôsledky zo strany dozorných 

     orgánov ÚVZ, ktoré  vzniknú objednávateľovi v dôsledku zanedbania záväzkov 

     vyplývajúcich z tejto zmluvy ak  na ne nebol objednávateľ upozornený. 

2, Zmluva nezbavuje zodpovednosti v oblasti ÚVZ SR vedúcich zamestnancov  

     objednávateľa na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií. 

3,  Okrem záväzkov uvedených v tejto zmluve zabezpečuje vykonávateľ pre objednávateľa  

     ďalšie služby v oblasti BOZP, PO,ÚVZ  za osobitnú úplatu na základe samostatnej  

     objednávky . 
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VIII. Platnosť zmluvy : 
 

1,    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu   a uzatvára sa na   

       dobu neurčitú. 

2,    Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým  

       dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

3,    Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne  

       formou písomných dodatkov. 

 

IX. Záverečné ustanovenia : 

 

1,  V ostatnom sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

2,   Dodatok zmluvy obsahuje tri strany, vyhotovená je v dvoch origináloch, pričom každá 

      zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

 

 

          

V    Ostrove                                          dňa : 30.12.2014 

 

 

 

 

        ........................................................               .....................................................      

                          objednávateľ                                                 vykonávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


