
ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ 
BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY 

A OCHRANY PRED POŽIARMI
Poskytnutie odbornej pomoci, konzultačnej činnosti, vypracovanie, dodávka a implementácia

systému riadenia BOZP.

Uzavretá v zmysle ustanov. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka medzi zmluvnými
stranami:

Zhotoviteľ:
Sídlo :
Bankové spojenie 
IČO :
DIČ :

Milan Benča - BENSOL
Lúčky 104, 967 01 Lúčky
Tatra banka a.s, číslo účtu: 2915844622/1100
41 050 843
1029653174

Podnikateľské oprávnenie: živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiari nad
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. Žo - 
2004/03027/2/NEE zo dňa 16. 08. 2004 

živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiari nad 
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. Žo - 

2005/02010/2/MEE zo dňa 26. 07. 2005 
živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiari nad̂

Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. OŽP-D/ 
2007/00230-2/CR1 zo dňa 22. 01. 2007 

živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiar] nad 
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. OŽP-D/ 
2008/00255-2 zo dňa 24. 01. 2008 
živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiar] nad 
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. OŽP-D/ 
2008/01053-2 zo dňa 07. 04. 2008 
živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiar] nad 
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. OŽP-D/ 
2010/00992-2 zo dňa 11. 03. 2010 
živnostenský list, vydaný Obvodným úradom v Žiari nad 
Hronom, odbor živnostenského podnikania sp. č. OŽP-D/ 
2010/00992-3 zo dňa 11. 03. 2010

Oprávnenia v oblasti ochrany práce: vydané 05. 06. 2008 Národným Inšpektorátom práce č. VVZ-
0511/08-01.1
vydané 11. 06. 2008 Národným Inšpektorátom práce 

č. BTS-0593/08

Objednávateľ: 
Zastúpená: 
Sídlo :
IČO :
DIČ :

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. 
Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
50 383 515 
2120297729
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ČI. I
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie kontroly a poradenstva v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany 
zdravie pri práci v rozsahu úloh autorizovaného bezpečnostného technika, ktoré sú upravené zákonom 
NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov, (ďalej len „zákon" ) a touto zmluvou a v oblasti ochrany pred požiarmi 

v rozsahu činností požiarneho technika.

2. Ďalej je predmetom tejto zmluvy:

■ spolupráca pri tvorení prevádzkových predpisov s väzbou na BOZP a OPP,
■ bezpečnostno - technické poučenie zamestnancov,
■ podieľanie sa na vyhotovení dokumentov týkajúcich sa bezpečnosti a požiarnej ochrany 

spoločnosti,
■ poradenstvo pri rokovaniach s úradmi a dozornými orgánmi podľa potreby.

3. Zhotoviteľovi prináležia všetky povinnosti podľa príslušných zákonov o BOZP a OPP ohľadne plnenia 
zákonných ustanovení, ktoré majú byť uplatnené v oblasti BOZP a OPP, opatrení na predchádzanie 
úrazom a používanie nebezpečných látok.

ČI.II
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľje povinný vykonávať na všetkých pracoviskách jeden krát za 12 mesiacov pravidelné 
previerky BOZP v rozsahu tejto zmluvy autorizovaným bezpečnostným technikom v zmysle platných 
zákonov.

2. Zhotoviteľje povinný vykonávať jeden krát za 6 mesiacov v administratívnych priestoroch a jeden krát za 
3 mesiace v ostatných priestoroch preventívne protipožiarne prehliadky v rozsahu tejto zmluvy technikom 
požiarnej ochrany v zmysle platných zákonov.

3. Zhotoviteľje povinný kontrolovať pracoviská, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, pracovné pomôcky, 
usporiadanie pracovných miest, organizáciu práce, dodržiavanie ustanovení vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť práce, technických zariadení, ustanovených pracovných podmienok, platných 
bezpečnostných a hygienických predpisov a oboznámenie pracovníkov s nimi.

Ďalej bude zhotovíte!' kontrolovať:

■ stav budov, pracovného prostredia, strojov, zariadení, dopravných ciest, dopravných zariadení, 
používanie ochranných zariadení a OOPP, vykonávanie vstupných, periodických lekárskych 
prehliadok, dodržiavanie zakázaných prác ženám, matkám a mladistvým,

■ či sú poverené obsluhou technických zariadení len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne 
oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené,

■ či zamestnávateľ zabezpečuje, aby zaškoľovaní zamestnanci vykonávali na technických 
zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odborným vedomostiam vždy pod 
vedením určeného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou charakteru činnosti,

• zabezpečenie zvlášť nebezpečných a rizikových prác,
■ či v dohode medzi zamestnávateľmi, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, 

je určený rozsah zodpovedností na vytvorenie podmienok BOZP na tomto pracovisku.

4. S výsledkami kontrol a zistenými nedostatkami bude zhotoviteľ písomne oboznamovať zodpovedných 
vedúcich zamestnancov objednávateľa.

5. Zhotoviteľ bude navrhovať možné spôsoby odstraňovania zistených závad.

6. Zhotoviteľ bude vykonávať poradenstvo:

■ pri šetrení, spisovaní pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, havárií a porúch technických 
zariadení

■ pri priemyselných otravách a chorobách z povolania
■ pre zamestnávateľa a vedúcich zamestnancov.
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7. Zhotovíte!' bude vykonávať vstupné, periodické školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov
a zástupcov zamestnancov zo všeobecnej bezpečnosti práce a zabezpečovať vykonanie školení za 
účelom získania odbornej spôsobilosti externými organizáciami.

8. V prípade potreby zhotovíte!'zabezpečí externých expertov pre špeciálne otázky týkajúce sa bezpečnosti 
práce. Organizačné zabezpečenie bude vykonané bez nároku na zvýšenie pravidelnej mesačnej odmeny.

9. Zhotoviteľ bude upozorňovať objednávateľa o skončení platnosti školení zamestnancov, vedúcich 
zamestnancov a zástupcov zamestnancov zo všeobecnej bezpečnosti práce.

10. Zhotoviteľ bude dohliadať:

■ aby sa u zamestnávateľa viedli predpísané prevádzkové doklady, sprievodné technické 
dokumentácie technických zariadení, doklady o vykonaných prehliadkach a skúškach 
technických zariadení

■ aby sa u zamestnávateľa viedla evidencia školení z oblasti BOZP, lekárskych prehliadok, 
vyhradených technických zariadení, pracovných úrazov, priemyselných otráv, chorôb
z povolania, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení.

11. Zhotoviteľ bude spolupracovať pri kontrolách orgánmi inšpekcie práce a orgánmi dozoru podľa 
osobitných predpisov.

12. Technikom požiarnej ochrany zabezpečí plnenie týchto povinností:

• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych 
hliadok,

■ vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 
skutočným stavom,

■ organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
■ vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
■ vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 

hliadok,
■ bude spolupracovať pri kontrolách orgánmi inšpekcie práce a orgánmi dozoru podľa osobitných 

predpisov.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými informáciami, ktoré sa dozvie prísne dôverne a to aj 
vtedy, keď sú tieto informácie už všeobecne známe. Zhotoviteľ bude zachovávať túto dôvernosť aj 
vtedy, ak nebude na zachovávanie dôvernosti v jednotlivých prípadoch upozornený. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje a ručí aj v prípade svojich spolupracovníkov za ich mlčanlivosť. Za každý prípad porušenia 
mlčanlivosti zaplatí zhotoviteľ spoločnosti objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR (slovom 
stošesťdesiatšesť euro).Nároky na škodu týmto nie sú dotknuté.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie horeuvedených činností osobami spĺňajúcimi podmienky 
odbornej spôsobilosti ( odbornými pracovníkmi ) podľa § 12 ods. 3 zákona. Na požiadanie objednávateľa 
je zhotoviteľ povinný predložiť doklady o zodpovedajúcej kvalifikácii. Pri dlhšom výpadku je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť príslušnú kvalifikovanú náhradu.

ČI. III
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ bude upovedomovať zhotovitelä o všetkých aktuálnych udalostiach týkajúcich sa 
bezpečnosti práce, napr. o nehodách, inšpekciách príslušných orgánov, ako aj o písomnom styku 
s týmito orgánmi a zhotoviteľovi umožní prístup do všetkých prevádzkových priestorov.

2. Objednávateľ zodpovedá za zaškolenie a školenie zamestnancov, odstraňovanie zistených závad, za 
dodržiavanie termínov školení, revíznych skúšok VTZ a za bezpečný a vyhovujúci technický stav 
technických zariadení.

3. Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenie § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia § 4,5,8 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov.

4. Objednávateľ bude odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti.

5. Objednávateľ je povinný písomne a bez zbytočného odkladu oznamovať zhotoviteľovi:
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■ nástup nových zamestnancov, ktorých prijíma do pracovného pomeru
■ začatie prác na novom pracovisku
■ povolený vstup cudzích zamestnancov na vlastné pracovisko, spôsob zabezpečenia a určenia 

zodpovedností v oblasti BOZP a OPP na týchto pracoviskách
■ pracoviská, kde pracujú spoločne zamestnanci s viacerými zamestnancami cudzích firiem, 

spôsob zabezpečenia a určenia zodpovedností v oblasti BOZP a OPP na týchto pracoviskách
■ nákup nových strojov a zariadení

6. Objednávateľ je povinný ustanoveným spôsobom oznamovať registrované pracovné úrazy, choroby
z povolania, prevádzkové nehody a poruchy technických zariadení, priemyselné otravy a okolnosti ich 
vzniku príslušnému inšpektorátu práce.

7. Objednávateľ je v spolupráci so zhotoviteľom povinný viesť:

■ predpísané prevádzkové doklady, sprievodné technické dokumentácie technických zariadení, 
doklady o vykonaných prehliadkach a skúškach technických zariadení

■ evidenciu školení z oblasti BOZP a OPP, lekárskych prehliadok, vyhradených technických 
zariadení, pracovných úrazov, priemyselných otráv, chorôb z povolania, prevádzkových nehôd, 
havárií a porúch technických zariadení.

8. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné meranie a registrovanie fyzikálno - chemických škodlivín 
v pracovnom prostredí, napr. meranie hluku, osvetlenia, prašnosti, chemických škodlivín a pod., 
rizikových prác a pracovísk ustanoveným spôsobom podľa pokynov zhotoviteľa.

9. Objednávateľ je povinný telefonicky alebo faxom nahlásiť zhotoviteľovi vznik každého pracovného úrazu, 
choroby z povolania, prevádzkovej nehody a poruchy technických zariadení.

10. Objednávateľ je povinný platiť dojednanú odmenu v určených termínoch.

11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť príslušné podmienky v priestoroch objednávateľa pre kvalifikované 
vykonávanie jednotlivých činností zhotoviteľom.

ČI.IV
FINANČNÉ PODMIENKY

1. Cena za vykonávané služby v zmysle tejto zmluvy bola stanovená dohodou strán vo výške 35,00 eur 
mesačne. Podkladom na zaplatenie bude daňový doklad vystavený zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní 
odo dňa doručenia. Zhotovíte!' nie je platcom DPH.

2. V prípade omeškania bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania stanoveným právnym predpisom.

3. V prípade, že omeškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny je viac ako jeden mesiac 
považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy z následkami podľa § 345 a nasledujúcich ustanovení 
Obchodného zákonníka.

ČI.V
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára neurčitú.

2. Zmluva môže byť zrušená dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť písomná.

3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené 
v č. II ods. 1, 2 a 12.

4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ poruší svoje povinnosti uvedené 
v čl.III ods. 10. V takomto prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi hodnotu projektu 
podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
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ČI.VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Túto zmluvu je možné podľa potreby meniť, alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch strán, 
písomnou formou.

2. Zhotovíte!'zodpovedá za škodu spôsobenú neodborným plnením v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.

3. V zmysle § 21 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov „zriadením 
bezpečnostnotechnickej služby nie je dotknuté plnenie povinností a zodpovednosť zamestnávateľa za 
bezpečnosť a zdravie pri práci."

4. V zmysle § 6 zákona č.314/2001 Z.z. o OPP v znení neskorších predpisov nie je dotknutá zodpovednosť 
štatutárneho orgánu právnickej osoby, alebo podnikajúcej fyzickej osoby za plnenie povinností na 
úseku ochrany pred požiarmi.

5. Ak by bolo neplatné, alebo sa stalo neplatným niektoré ustanovenie tejto zmluvy, nedotýka sa to 
zvyšných ustanovení zmluvy. Zmluvní partneri sa zaväzujú nahradiť neúčinný článok účinnou úpravou, 
ktorá sa čo najviac blíži neplatnému ustanoveniu. To isté platí v prípade zmluvnej medzery.

6. Zmluva nadobúda účinnosť od 01. septembra 2016.
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