
Z M L U V A 
 

o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 
medzi: 

 
 
ODBERATEĽOM: 
 
Názov:  Obec Kočovce  
Sídlo:    Kočovce 280     
IČO:      00 311 685     
Štatutárny zástupca: RNDr. Jozef Ševcech  
 
a 
 
DODÁVATEĽOM: 
 
Názov: B.L.C. Slovakia spol. s r.o. 
Sídlo:   Bzince pod Javorinou č. 377 
IČO:     36 301 094 
Štatutárny zástupca: Ľubica Cibulková 
 

 

I.  Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP ) a ochrany pred požiarmi ( ďalej 
len OPP ), najmä jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP, Zákona č. 314/2001 Z. z. o OPP v znení neskorších predpisov. 
  
 

 

II.         Cenové a platobné podmienky 
 

Za vykonanie služieb v zmysle tejto zmluvy odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutú sumu na jeden 
kalendárny mesiac 110,- Eur bez DPH. DPH bude účtovaná v súlade s platnými predpismi.  
Dodávateľ bude svoje služby účtovať daňovým dokladom – faktúrou. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej 
vystavenia. V prípade omeškania sa s peňažným plnením môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania 
vo výške 0,02 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.  
 
V prípade, že odberateľ bude požadovať služby nad rámec tejto zmluvy, alebo sa činnosť úradu 
výrazne zväčší, alebo sa zmení počet prevádzok, či počet zamestnancov, dodávateľ si vyhradzuje 
právo na zvýšenie dohodnutej sumy a to vo výške, na ktorej sa vzájomne obe strany dohodnú. 

 
V dohodnutej cene budú zohľadnené dopravné náklady spojené s pravidelnými kontrolami 
a prehliadkami BOZP a OPP a všetky úkony súvisiace s BOZP a OPP podľa článku III. A a prílohy 
zmluvy. 
 
Dopravné náklady  nad rámec pravidelných kontrol budú účtované sadzbou za 1 km 0,40 EUR. 
 
V cene nie sú zahrnuté náklady spojené s materiálnym zabezpečením BOZP, OPP,  revízie zariadení 
a prístrojov. 
 
Tieto služby odberateľ dodávateľovi uhradí osobitne. 
 

 
 



III.      Záväzky zmluvných strán 
 
A. Dodávateľ sa zaväzuje počas trvania platnosti zmluvy: 

 

Vykonávať služby v kompetencii technikov požiarnej ochrany a bezpečnostno-technickej služby 

prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostných technikov.  

Dohliadať, aby prevádzkové potreby odberateľa boli v súlade s platnými predpismi na úseku BOZP 

a OPP. 

Vykonávať preventívne prehliadky a kontroly BOZP a OPP.  

Koordinovať vedenie kompletnej agendy, pravidelne ju kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.  

Zisťovať príčiny a zdroje pracovných úrazov aktívne sa zúčastňovať na šetrenie pracovných úrazov. 

Dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvie a ktorých 

zverejnenie by bolo v rozpore so záujmami odberateľa. 

 
Dodávateľ je povinný informovať o skutočnom stave právnickej osoby z hľadiska OPP a BOZP . 

  

  

B. Odberateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi resp. ním povereným osobám:  
 

Vstup do objektov úradu a do objektov obce.  

Poskytnúť zoznam objektov obce, ktoré budú podliehať preventívnym prehliadkam a kontrolám.  

V prípade potreby predložiť požadované doklady, správy, zmluvy, záznamy, projekty, prípadne iné 

náležitosti, ktoré by boli nevyhnutné pri  práci v oblasti BOZP, OPP. 

Podpisovať požiarnu knihu. 

Informovať v dostatočnom predstihu o hlásených kontrolách orgánov ŠS. 

Informovať o všetkých zmenách na obecnom úrade, ktoré sa týkajú BOZP, OPP, alebo by mohli 

ovplyvniť nezávadnosť z hľadiska BOZP, OPP. 

Dávať na vedomie dodávateľovi všetky písomné správy pre oblasť BOZP, OPP prichádzajúce na 

adresu objednávateľa. 

 
 

 IV.    Záverečné ustanovenia 
 

 
Zmluvný vzťah je dohodnutý na dobu určitú odo dňa účinnosti do 31. 12. 2015. 
 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
 
Táto zmluva je uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.  
 
 
 
V Bzinciach pod Javorinou, dňa: 31.8.2015 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 
                  za odberateľa                                                                          za dodávateľa 



PRÍLOHA K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ BOZP A OPP 
 
 
 

Rámcová náplň úloh podľa bodu A. predmetu zmluvy je najmä: 

 

a) vykonávanie preventívnych kontrol obce Kočovce 1 krát za 3 / 6 mesiacov (pre prevádzky a objekty 
obce, ktoré majú občasné prevádzkovanie, prípadne iné podmienky – 12 mesiacov). Zoznam 
objektov tvorí príloha zmluvy. Kontroly a prehliadky budú zamerané predovšetkým na technické 
zariadenia, plnenie povinností odberateľa v oblasti BOZP a OPP stanovených predpismi na 
zaistenie BOZP, OPP,  kontrola zamestnancov z dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP 
a OPP,  
 

b)   vykonávanie školení zamestnancov odberateľa o predpisoch na zaistenie BOZP v lehotách podľa 
právnych predpisov  v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o BOZP,  
školenie zamestnancov BOZP: 1 x 24 mesiacov (cena: 8,-€ / os.)  
školenie zamestnancov BOZP práce vo výškach: 1 x 12 mesiacov ( cena 15,- € / os.)  
školenie vodičov ref. vozidiel : 1 x 24 mesiacov (cena: 15,-€ / os.)  

 
 vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok podľa potreby alebo 1 x 12 mesiacov 
(cena: 8,-€ / os.)  

 
c)  vykonávanie školení OPP zamestnancov a vedúcich zamestnancov  

 školenie zamestnancov OPP: 1 x 24 mesiacov (cena: 8,-€ / os.) 
          
d) podľa požiadavky odberateľa zabezpečenie iných školení zamestnancov odberateľa súvisiacich s 

BOZP  
 

e) kontrola vykonávania revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení,  v súlade 
s platnými právnymi predpismi, 
 

f) zisťovanie príčin a zdrojov pracovných úrazov, vyšetrenie pracovných úrazov v spolupráci 
s odberateľom, hlásenie príslušným orgánom, 

 
g) kompletné vedenie agendy BOZP a OPP v zmysle legislatívy, 

 
h) pravidelná kontrola dokumentácie BOZP, OPP a jej aktualizáciu v prípade organizačných zmien 

alebo podľa požiadaviek odberateľa, 
 

i) dohliadanie nad tým, aby činnosti, na ktoré treba z hľadiska bezpečnosti práce a technických 
zariadení oprávnenie, povolenie alebo odbornú spôsobilosť, nevykonávali osoby, ktoré uvedené 
požiadavky nespĺňajú,  
 

j) hodnotenie stavu zabezpečenia BOZP a OPP a podľa požiadaviek podávať informácie vedeniu 
obce, 

 
k) zápis skutočného stavu do požiarnej knihy a do záznamu z kontrol BOZP, návrh riešenia na   

odstránenia zistených nedostatkov  
 

l) odborné konzultácie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi pre vedúcich 
zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa, 

 
 

  
 

 
 
 



Príloha zmluvy   
 
 
 

Zoznam objektov obce Kočovce,  
ktoré podliehajú kontrolám a preventívnym protipožiarnym prehliadkam: 

 
 
 

1. Obecný úrad  

2. Zariadenie opatrovateľskej služby s hospodárskou budovou 

3. Spoločenský dom, Kočovce 307 

4. TJ Klas, Kočovce 

5. Dom rozlúčky, Kočovce 

6. Požiarna zbrojnica, Kočovce 

7. Požiarna zbrojnica Rakoľuby 

8. Dom rozlúčky, Rakoľuby 

9. Spoločenský klub, Rakoľuby 214 

10. Spoločenský klub, Beckovská Vieska 542 

11. Hangár I., Kočovce 

12. Hangár II., Kočovce 

13. 19 – bytová jednotka, Kočovce 10 

14. 10 – bytová jednotka 

15. Základná škola 

16. Materská škola 

 
 


