
ZMLUVA
o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO uzatvorená podľa

ust. * 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.

L Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:
2. Objednávateľ

Názov organizácie: Kalná KTR, s.r.o
Adresa: červenej armády č. 55, 935 32 Kalná nad Hronom
ičo: 36 541 940
DIČ: JOJ4YYř63

IČDPH: SL ;OISyfk3
Zastúpený: Danieiom S v o r d o m — konatel‘om spoiočnosti

3. Vykonávateľ:
Názov organizácie: Eva L e fa n to v á - PEPOSERVIS
Adresa: SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany
iCO: 34691 260
oiČ: 102 620 75 89
iČ DPH:
Zastúpený: Eva Lefantová
C. účtu: 763049152/0200
C. telJfax/email: tel: 0905 274 532, 0914 244 352, email: e.lefant®zoznam.sk

II. Predmet zmluvy:

I. Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávatel‘a vykonávat‘ nasledovné ČinnosU:
a) Koordinátora bezpečnosti práce podľa Zák. Č. 124/2006 Z.z. v znení nes.predpisov

autorizovaným bezpeČnostným technikom (ďalej ABT)
b) Požiarneho technika podľa zák. Č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

požiarnym teclmikom (d‘alej PT)

2. Oprávnenie na vykonávanie predrnetu činnosti a dozoru v oblasti BOZP a PO vyplýva
zo živnostenského ]isw vykonávatePa vydaného Okresným úradom v

OZP — Z / 2009/05922-2 Č. živn.registra 402— 11626 a z platných osvedčení
autorizovaného bezpeČnostného technika ABT — 0284/09 a požiarneho technika.

iIi. Miesto výkonu činnosti
Kalná nad Hronom

1V. Povinnosti vvkonávateľa:

VykonávateF sa zaväzuje:
1/ Vykonávať predmet činnosti v oblasti BOZP. PO v zmysle platných právnych

predpisov, zákonov. vyhlášok a ostatných ustanovení.
Termín pravidelných kontrol: so zápisom do požiarnej knihy
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2, Z vykonanej kontroly vypracovat‘ pisomný záznam s uvedením
zistených nedostatkov a návrhom na možné spůsoby odstránenia závad.

3, Zastupovat‘ objediávate1‘a a spolupracovat‘ pri kontrolách s dozornými orgánmi lP, PO
4, Premietnuť do svojej činnosti zmeny zavcdenia nových predpisov upravujúcich oblast‘

BOZPaPO.
5, Zachovávat‘ mlčanlivosť o výrobných, organizačných a všetkých ostatných skutočnostiach,

o ktových sa dozvie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti

V. Povinnosti objednávatel‘a:

Objednávatel‘ sa zaväzuje:
1, Umožnit‘ vykonávateľovi vstup na všetky svoje pracoviská, do priestorov a objektov.
2, Iirčiť zamestnanca zodpovedného za odstránenie zistených závad na stavenisku ako aj

kontaktnú osobu na vecné jednanie s vykonávaterom.
3, Oboznarnovat‘ vykonávatcľa so skutočnost‘ami, ktoré sú pvc jeho čitmosť potrebné a ktové

bude v tejto súvislosti požadovat‘.
4, Zabezpečit‘ pre vykonávatel‘a miestnost‘ na vykonávanie svojej činnosti

/ školenia, archivácia dokumentácie, konzultácie /

VI. Cena a platobné podmicnky:

1, Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonávanie predmetu činnosti bito zmluvy
v oblasti BOZP a PO vo výške 20.- € mesačne / 60.-€ štvrťročne /

2. Vykonávatel‘ bude fakturovat‘ dohodnutú čiastku lx za mesiac alebo I x za štvrt‘rok
Podl‘a dohody s objednávatel‘om so splatnost‘ou faktúry 14 dní odo dňa jej doručenia.

3. Ostatně práce ako aj ině požadované úkony objednávateľa neobsiahnuté v tejto zmluve
sa vykonávateľ zavazuje vykonat‘ na základe osobitných objednávok za úhradu.

VII. Ostatně dojednanie:

1, Firma Eva Lefantová — PEPOSERVIS zodpovcdá za postihy a důsledky zo strany
dozorných orgánov IP a PO, ktoré vzniknú objednávatel‘ovi v dósledku zanedbania
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ak na ne nebol objednávateľ upozornený.

2, Zmluva nezbavuje zodpovednosti v oblasti BOZP a PO vedúcich zamcstnancov
objednávatel‘a na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcii.

3. Okrem závazkov uvedených v tejto zmluve zabezpečuje vykonávateľ pvc objednávatel‘a
ďalšie služby v oblasti BOZP ‚ PO za osobitnú úplatu na základe samostatnej
objednávky.
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WH. Platnosť zmluvy:

1, Táto zmluva nadobúda platnosť dňa 01.06.201 a uzatvára sana dobu neurčitú

2. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote v zmysle bodu VIII. I.

3, Zrnluvuje možné menif a doplňat‘ len po vzájomiej dohode zmluvnýeh strán výlučne
formou písomných dodatkov.

IX. Závercčné ustanovenia

1, V ostatnom sa zmluvný vzt‘ah riadi ustanoveniami Obchodného zákonnika Č. 513/91 Zb.

2. Zmluva obsahuje tri strany. vyhotovená jev dvoch origináloch, pričom každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy,

V Kamej nad Hronom dňa: 01.06.2011

Eva Lefantová - PEPOSERVIS
Kuní KTR,s.r.o. odborné práce a služby
ul. Čcrvcncj wnády 55 nH ochrany

935 32 nad Hronom I $rJP 201Ičo 365419401č0PH ‚1

935K
objednávateľ wkonávateľ


