
Zmluva č. 01/2013 
o poskytovaní vybraných činností  

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Dodávateľ: Ing. Vincent Haluška 
sídlo: Jánošíková č. 8, 040 01  Košice 
IČO: 46 542 566 
DIČ: 1033407375 
tel. kontakt: 0907 186 577 
e mail: vinco.haluska@centrum.sk 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.        
číslo účtu: 5025174982/0900 
(ďalej len „dodávateľ“) 

a 
Objednávateľ:   Základná škola 
sídlo:    Trebišovská č.10, 040 11  Košice 
v zastúpení:   Mgr. Peter FÁBRY, riaditeľ 
IČO:    35546123 
DIČ:    2021669287 
Bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.,  
Číslo účtu:   9309067001/5600 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
za nasledovných podmienok:             

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom Zmluvy je zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej 
ochrany vydaného podľa  zákona NR SR č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
zákona č. 395/2011 Z.z. výkon činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 
 

Čl. II 
Povinnosti dodávateľa 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pracovné činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci  (ďalej len „BOZP“)  dohodnuté v tejto zmluve v súlade s ustanoveniami  Zákonníka práce v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (uvedené v § 22 ods. 1, 2 a 8) v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti v objektoch objednávateľa na profesionálnej úrovni a chrániť 
záujmy objednávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú dodávateľovi  
známe. Dodávateľ bude prítomný na pracoviskách len v čase výkonu pracovnej činnosti 
zamestnancov objednávateľa. Dohodnutými činnosťami dodávateľa sú:  
1.1.aktualizácia dokumentácie BOZP zahrňujúca politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
program jej realizácie, časové plnenie odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických 
zariadeniach pre kalendárny rok, hodnotenie rizík, nebezpečenstiev a ohrození, aktualizáciu 
menovacích dekrétov zástupcov zamestnancov za BOZP, smernice: zákaz požívania alkoholických 
nápojov, psychotropných a omamných látok, zákaz fajčenia, pracovné a školské úrazy, prideľovanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich dezinfekčných podľa druhu a povahy 
vykonávaných prác, zoznam zakázaných prác a pracovísk tehotným ženám, minimálne bezpečnostné 
a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácií s bremenami, elektrické zariadenia, rebríky, regály, 
práca vo výškach, 
1.2.vykonávanie vstupných, periodických školení zamestnancov školy, 
1.3.vykonanie šetrenia a spracovanie stanovenej dokumentácie pracovného a školského úrazu, 
vypracovanie štatistiky úrazovosti, 
1.4.v paušálnej cene za vykonávanie tejto činnosti budú započítané všetky vedľajšie náklady 
dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 
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2.  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pracovné činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 
práci  (ďalej len „CO“)  dohodnuté v tejto zmluve v súlade s ustanoveniami  Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona 
č.395/2011 Z.z. (uvedené v § 26b ods.2). Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti v objektoch 
objednávateľa na profesionálnej úrovni a chrániť záujmy objednávateľa na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva, ktoré sú dodávateľovi  známe. Dodávateľ bude prítomný na pracoviskách len v čase 
výkonu pracovnej činnosti zamestnancov objednávateľa. Dohodnutými činnosťami dodávateľa sú:  
 
2.1.vypracovanie  zamerania činnosti  školy na plnenie úloh krízového riadenia, obrany, hospodárskej 
mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva na aktuálny kalendárny rok, 
2.2.vypracovanie ponuky vzdelávacieho a technického ústavu civilnej ochrany na aktuálny rok, 
2.3.aktualizovanie stanovenej dokumentácie civilnej ochrany - výpis z analýzy možnosti vzniku 
mimoriadnych udalostí na území mesta pre potreby školy, metodiku činnosti školy pri vzniku 
mimoriadnej udalosti, dokumentáciu na riešenie mimoriadnych udalosti, plán vyrozumenia 
a varovania, režimové opatrenia, špecifikáciu záchranných, likvidačných a lokalizačných prác 
v priestore mimoriadnej udalosti, postup evakuácie školy pri výstražných  telefonátoch o uložení 
výbušniny, postup školy pri prevzatí podozrivej zásielky s obsahom chemických alebo biologických 
látok, postup školy pri napĺňaní  Smernice č. 1/2005–E na zabezpečenie opatrenia  hospodárskej 
mobilizácie – redukovaný výchovnovzdelávací proces, plán ochrany a  evakuácie žiakov, 
pedagogických a ostatných zamestnancov, plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany, 
plán ukrytia, organizáciu jednotiek CO na škole, menovacie dekréty zaradených do organizácie civilnej 
ochrany, kartu civilnej ochrany, prehľad o materiálnom a technickom  vybavení štábu a jednotiek CO, 
dokumentácia prípravy na CO, učebná osnova školenia civilnej ochrany, prezenčná listina, 
dokumentácia evakuačného strediska a pomocná a výkazová dokumentácia (mapa a plán školy, 
právne normy, predpisy,  smernice), 
2.4.v zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 
303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov vykonanie 
odbornej prípravy zaradených do organizácie civilnej ochrany, školenie zamestnancov a osôb prevza-
tých do  starostlivosti z oblasti civilnej ochrany, 
2.5.v paušálnej cene za vykonávanie tejto služby budú započítané všetky vedľajšie náklady 
dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 
 

Čl. III 
Prehlásenie dodávateľa 

 
1.  Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so záujmami objednávateľa s využitím všetkých 
svojich  odborných znalostí a skúseností tak, aby zabezpečenie činností bolo vykonané v súlade s 
platnými predpismi. 

Čl. IV 
Platobné podmienky a sankcie 

 
1.  Cena za vybrané činnosti je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách   
v platnom znení. Zmluvne strany sa dohodli na celkovej odplate za výkon činnosti  autorizovaného 
bezpečnostného technika ,odborného poradcu v otázkach civilnej ochrany na výške 30.00- € (slovom 
tridsať eur) mesačne bez DPH. Výška celkovej odplaty za kalendárny rok  je podľa tejto  zmluvy  
360.00,-€ ( tristošesťdesiat eur). 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi dohodnutú cenu za vykonanú činnosť podľa 
aktuálneho  cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy vypracovaného k jednotlivým činnostiam bankovým prevodom na účet dodávateľa vedený 
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 5025174982/0900, variabilný symbol 242013, a to kvartálne vo 
výške: 90.00- € (deväťdesiat  eur) počnúc od 01.02.2013.  
3. Každá zmena platného cenníka bude oznámená objednávateľovi najmenej 14 dní vopred pred jeho   
aktualizáciou písomne.  
4. Termín splatnosti faktúr je 14 dní po doručení faktúry.  
5. Dodávateľ bude posielať faktúry na adresu sídla objednávateľa. 
6. V prípade omeškania platby podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania 
vo výške podľa nariadenia vlády SR č.87/1995 Z.z. v platnom znení. 
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Čl. V 
Povinnosti objednávateľa 

 
1.  Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať dodávateľovi na požiadanie všetky informácie a doklady, 
ktoré sú nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s dodávateľom a 
umožniť mu vstup do objektov objednávateľa počas pracovných hodín po vzájomnej dohode, vždy 
v prítomnosti objednávateľom určenej osoby. 
2.  Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať dodávateľa o všetkých podstatných zmenách 
z hľadiska zabezpečenia predmetu činnosti. Objednávateľ má okamžitú oznamovaciu povinnosť voči 
dodávateľovi v prípade, že prijíma nového zamestnanca, a keď sa ohlási kontrola zameraná na 
činnosti spojené s  bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, civilnej ochrany. Objednávateľ sa 
zaväzuje oznámiť dodávateľovi termín každej kontroly vykonávanej  inšpektorátom práce najmenej tri 
pracovné dni pred jeho začiatkom, ak o nej vedel aspoň tri pracovné dni vopred, inak bezodkladne 
potom, čo sa o nej dozvedel a zaväzuje sa umožniť dodávateľovi účasť na každej kontrole ako aj pri 
prerokovaní každej zápisnice z každej kontroly.  
3.  Objednávateľ je povinný minimálne raz za 3 mesiace skontrolovať všetku dokumentáciu  BOZP 
a CO vedenú dodávateľom, ktorú mu dodávateľ predložil. Taktiež je objednávateľ povinný podpisom 
potvrdiť oboznámenie sa s uskutočnenými zmenami a zápismi dodávateľa. 
 

Čl. VI 
Zánik zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 02. 2013 do 31.01.2014.  
2. Zmluvu možno ukončiť:  

- písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, 
- písomnou výpoveďou oboch zmluvných strán, pričom výpovedná doba je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane, 

- písomným odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností. 
-  

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.  
2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno dostane dodávateľ, dve 
objednávateľ. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli vážne a určite, slobodne a zrozumiteľne a že ju  
neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju osoby oprávnené k podpisu 
zmluvy vlastnoručne podpisujú.  
5.  Prílohou č. 1 tejto zmluvy je „Cenník poskytovaných služieb“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
6. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prenajímateľa  a nadobudne platnosť dňom 
podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán. Zverejnenie na webovom sídle Prenajímateľa 
uskutoční Prenajímateľ v nasledujúci deň po podpise oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V Košiciach dňa  14. 01. 2013 
 
Dodávateľ:                     Objednávateľ: 
 
----------------------------------------------                   ----------------------------------------- 

    Ing. Vincent Haluška                             Mgr. Peter FÁBRY 
 technik požiarnej ochrany                                           riaditeľ ZŠ Trebišovská 10, Košice 

autorizovaný bezpečnostný technik 


