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Zmluva č. : 2012-04-01-02
NSUD-TPO a BTS

ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽiEB -TPO a BTS

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ( objednávateľ a dodávateľ) podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 /
1991 Zb. v znení neskorších prepisov - Obchodný zákonník.

Článok 1
Zmluvné strany

Zmluvná strana I : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13, 81490 Bratislava
Zastúpená: Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Bankové spojenie: 7000061200/8180
IČO : 00165581
( ďalej len ako 11 objednávater 11 v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zmluvná strana II : MAJGER Slovakia, s.r.o,
Černyševského 15, 85101 Bratislava
Zastúpená: Ján Štefko, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, č. Ú. 4001429288 / 7500

TATRA BANKA, č. Ú. 2624176628/1100
IČO : 35 890 096
DiČ : 2021 846 860
IČ DPH : SK 2021 846 860
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 32132/B
( ďalej len ako" dodávater ")

sa zaväzujú, že v miestach podnikania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na adrese:
Župné námestie Č. 13 v Bratislave,
Námestie SNP Č. 28 v Bratislave,

( ďalej len ako" miesto, resp. miesta podnikania objednávatera" v príslušnom gramatickom tvare) dodávateľ
bude pre objednávateľa poskytovať služby technika požiarnej ochrany ( ďalej len ako" TPO " v príslušnom
gramatickom tvare ) určené v § 4 písmeno q) zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako" zák. č. 314/2001 Z. z.") a bezpečnostnotechnické služby ( ďalej len ako"
BTS" ) v príslušnom gramatickom tvare ) určené v § 22 ods. 2 a ods. 3 zákona NR SR Č. 124/ 2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (
ďalej len ako "zák. č. 124/2006 Z. z.") v rozsahu, resp. vyšpecifikované v článku 2. tejto zmluvy (ďalej len ako
rr predmet zmluvy" v príslušnom gramatickom tvare) a objednávateľ mu za to zaplatí odplatu (ďalej len ako"
cenu" v príslušnom gramatickom tvare ) dohodnutú v článku 3. tejto zmluvy.

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ vyhlasuje, že
a) zamestnáva osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika

požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany podľa zák. Č. 314/2001 Z. z. ,
b) zamestnáva osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenie bezpečnostného technika alebo

autorizovaného bezpečnostného technika podľa zák. 124/2006 Z. z.,
b) je držiteľom oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a vykonávanie

výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - Výchova a vzdelávanie
zamestnancova vedúcich zamestnancov podľa zák. Č. 124/2006 Z. z.,

c) má záujem a je plne spôsobilý poskytnúť služby objednávateľovi v súlade s touto zmluvou.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa dodávateľ zaväzuje poskytovať pre objednávateľa v miestach podnikania
objednávateľa nasledovný predmet zmluvy:

2. Paušálne poskytovanie TPO v rozsahu úloh podľa
konkretizované nasledovne, resp. v rozsahu :

§ 9 ods. 2 zák. 314/2001 z. z., ktoré sú
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2.1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch alebo priestoroch a pracoviskách
objednávateľa:
a) v lehotách podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MV SRč. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení

neskorších predpisov ( ďalej len ako " vyhl. 121/2002 Z. z. " ), ak štatutárny orgán
objednávateľa alebo zodpovedný zástupca objednávateľa so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru neurčí kratšiu lehotu, ktorú písomne oznámi dodávateľovi

b) s obsahom podľa § 14 ods. 2 vyhl. 121/2002 Z. z. r

c) so záznamom do Požiarnej knihy,

2.2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa § 1 ods. 2 vyhl. 121/2002 Z. z. a
počtu členov protipožiarnych hliadok vobjektoch alebo priestoroch a pracoviskách objednávateľa
podľa § 17, § 18 a § 19 vyhl. 121/2002 Z. z.,

2.3. kontrola požiarneho štatút, analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarnych poriadkov pracovísk,
požiarne poplachových smerníc, požiarnych evakuačných plánova zloženia protipožiarnych hliadok
objednávateľa v lehote podľa § 31 ods. 4 vyhl. 121/2002 Z. z.,

2.4. organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov vobjektoch alebo priestoroch
a pracoviskách objednávateľa v lehote podľa § 5 písmeno e) zák. 314/2001 Z. z.
s vyhodnotením,

2.5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby ( objektu alebo priestoru )
objednávateľa formou konzultácie a poradenstva, ak objednávateľ písomne požiada dodávateľa
o určenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby,

2.6. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri zmene v užívaní stavby ( objektu alebo
priestoru ) objednávateľa formou poradenstva konzultácie, ak objednávateľ takúto zmenu písomne
oznámi dodávateľovi,

2.7. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v
mimopracovnom čase, vedúcich zamestnancova ostatných zamestnancov v lehotách podľa § 21 ods. 1
vyhl. 121/2002 Z. z. s obsahom podľa § 20 ods. 1 a ods. 2 vyhl. 121/2002 Z. z. a dokumentáciou podľa
§ 30 vyhl. 121/2002 Z. z.,

2.8. vykonávanie odbornej prípravy vedúcich a členov protipožiarnych hliadok v lehotách podľa
§ 23 ods. 5, ods. 8 a ods. 11 vyhl. 121/2002 Z. z. s obsahom podľa § 23 ods. 2, ods. 3., ods. 6., ods. 7,
ods. 9 a ods.10 vyhl. 121/2002 Z. z. a s dokumentáciou podľa § 30 vyhl. 121/2002 Z. z.,

2.9. vykonávanie školenia novoprijatých zamestnancov po ich zaradení na pracovisko pred začatím
práce, a to až po písomnom oznámení objednávateľa 3 dni pred prijatím zamestnanca do pracovného
pomeru s obsahom podľa § 20 ods. 1 a ods. 2 vyhl. 121/2002 Z. z. a dokumentáciou podľa § 30 vyhl.
121/2002 Z. z.,

2.10. vykonávanie školenia zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa
mení spôsob práce, a to až po písomnom oznámení objednávateľa 3 dni pred preradením
zamestnanca na inú prácu, na iné pracovisko alebo zmeny spôsob práce s obsahom podľa § 20 ods. 1 a
ods. 2 vyhl. 121/2002 Z. z. a dokumentáciou podľa § 30 vyhl. 121/2002 Z. z.,

2.11. vypracovanie, vedenie a udržiavanie v súlade so skutočným stavom nasledovnej dokumentácie
ochrany pred požiarmi:
a) požiarny štatút,
b) požiarny poriadok pracoviska,
c) požiarne poplachové smernice,
d) požiarny evakuačný plán,
e) požiarna kniha,
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f) analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, len ak jej spracovanie bolo vydané na základe
rozhodnutia mieste príslušného krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (viď.
§ 5 písmeno g) zák. č. 314/2001 Z. z. ),

g) údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o
vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,

h) dokumentácia o školení zamestnancovo ochrane pred požiarmi,
i) dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
j) dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky, len ak ju má objednávatel' zriadenú na základe

analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch
alebo jej zriadení rozhodlo mieste príslušné krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného
zboru (viď. § 5 písmeno g) zák. č. 314/2001 Z. z. ) alebo jej zriadenie objednávateľ písomne
oznámi dodávateľovi,

Poznámka : Vyššie v tomto odseku uvedená dokumentácia bude vypracovaná, vedená a udržiavaná
v súlade s ustanoveniami § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 a § 30 (vrátane) vyhl. č. 121/2002 Z. z.. Ďalšiu
nasledovnú predpismi ustanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi:
k) doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
I) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
m) dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
n) ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vypracúva, vedie a udržiava objednávateľ prostredníctvom písomne určeného zamestnanca
v miestach podnikania objednávateľa a to po konzultácii a poradenstve s dodávateľom , tak aby splnil
ustanovenia právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi,

2.12. zastupovanie objednávateľa pred orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi, ak
objednávatel' o takéto zastupovanie písomne požiada dodávateľa,

2.13. účasť na kontrole vykonávanej orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi, a to po celý čas
jej trvania, ak objednávateľ bezodkladne oznámi dodávatel'ovi deň a čas vykonávania tejto kontroly,

3. Paušálne poskytovanie BTS v rozsahu úloh podľa § 22 ods. 1 zák. č. 124 / 2006 z. z.. , ktoré sú
konkretizované nasledovne:

3.1. v rozsahu služieb podl'a § 22 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z. :

3.1.1. poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných,
vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska
primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov,
pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického,
organizačného a personálneho zabezpečenia,

3.1.2. poradenstvo pri ovplyvňovaní postojov zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov
k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a to v záujme optimalizácie pracovných podmienok,

3.2. primerane v rozsahu úloh ustanovených v § 26 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z. :

3.2.1. poradenstvo pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotenia rizík vyplývajúcich z pracovného procesu
a pri vypracovávaní dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe tohto zisťovania,

3.2.2. poradenstvo pri dohliadaní na stav pracovných podmienok a vypracovávaní s tým spojenej
dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

3.2.3. vykonanie previerky pracovísk podľa dohody s objednávateľom,
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3.3. ďalej v rozsahu:

a) vykonávanie opakovaného oboznamovania zamestnancov ( pravidelné školenie vedúcich
a ostatných zamestnancov objednávateľa ) so základnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to v lehote raz za 24
mesiacov,

b) vykonávanie jednorazového vstupného oboznamovania zamestnancov so základnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ak objednávater písomne oznámi dodávateľovi prijatie ( nástup ) zamestnanca do
zamestnania, ďalej preloženie zamestnanca na iné pracovisko, zaradenie alebo prevedenie na
inú prácu, zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového
pracovného prostriedku,

c) vykonávanie oboznamovania zamestnancov - vodičov ( referentov ) motorových vozidiel
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t so základnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lehote raz za 24. mesiacov a pri nástupe do
zamestnania,

d) vykonanie jednorazového a opakovaného oboznamovania zástupcov zamestnancov
objednávateľa pre bezpečnosť po ich písomnom vymenovaní objednávateľom,

e) vypracovanie, vedenie a udržiavanie predpismi ustanovenej dokumentácie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, najmä:
• koncepcia politiky BOZP,
• smernica BOZP,
• zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho

mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
• zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom,
• smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom -

základné zásady pri zamestnávaní mladistvých - základné zásady pri zamestnávaní žien
• písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných

zamestnancami,
• posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu

a z pracovného prostredia,
• smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - zoznam

poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia
rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu
a z pracovného prostredia,

• pokyn na určenie súvisiacich s fajčením - zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých
pracujú aj nefajčiari,

• smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
• smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
• vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pokyny na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre činnosti vykonávané
zamestnancami,

f) poradenstvo a spolupráca pri oznamovaní, spisovaní a registrácií pracovných úrazov,

g) zastupovanie objednávateľa pred orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ak
objednávater o takéto zastupovanie písomne požiada dodávateľa,

h) účasť na kontrole vykonávanej pred orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, a to po
celý čas jej trvania, ak objednávater bezodkladne oznámi dodávateľovi deň a čas vykonávania
tejto kontroly.
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Článok 3
Cena dodávky, spôsob a termín splatnosti, postihy

1. Za predmet zmluvy uvedený v článku 2. v bodoch 2. a 3. tejto zmluvy sa objednávater zaväzuje
vyplatiť dodávateľovi paušálnu cenu vo výške 160,OO-€ / mesiac bez DPH ( slovom stošesťdesiat eur
za mesiac bez DPH l.
Bez dotknutia sa ustanovenia článku 3. bod 5. tejto zmluvy je táto cena konečná a nemenná
a dodávateľ nie je oprávnený ju jednostranne zvýšiť.

2. Okrem ceny dohodnutej v článku 3. v bode 1. tejto zmluvy sa objednávater zaväzuje uhradiť
dodávateľovi aj jednorazovú cenu za účelne vynaložené náklady, ktoré nie sú predmetom zmluvy,
ale sú priamo súvisiace so zabezpečovaním plnenia povinnosti objednávateľa na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ako je najmä:
a) vystavenie povolenia na zváranie v miestach podnikania objednávatera,
b) vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok v prípade podujatí, na ktorom

sa podľa § 12 ods. 4 vyhl. 121/2002 Z. z. zúčastňuje väčší počet osôb alebo podľa § 1 ods. 1 vyhl.
121/2002 Z. z. vykonávaná činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

c) vykonanie školenia v ochrane pred požiarmi a výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pre
dodávateľov pri vykonávaní údržbárskych, rekonštrukčných a stavebných prác a činnosti zo
zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,

d) vypracovanie opatrení, pokynov a príkazov v prípade stavebných a údržbárskych prác,
e) koordinácia bezpečnosti práce a to pri vykonávaní údržbárskych, rekonštrukčných a stavebných

prác a činnosti zo zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
Za účelne vynaložené náklady sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť dodávateľovi jednorazovú cenu vo
výške 10,00 -€ / hodina ( slovom desať eur za hodinu l bez DPH. Pred realizáciou účelne vynaložených
nákladov, ktoré nie sú súčasťou predmetu zmluvy je objednávateľ povinný vystaviť objednávku.
Špecifikáciu účelne vynaložených nákladov a počet hodín musí uviesť dodávateľ vo faktúre
a objednávateľ sa až písomným prevzatím faktúry zaväzuje tieto náklady uhradiť.

3. Cena dohodnutá podta bodu 1. a 2. tohto článku je splatná mesačne pozadu na základe faktúry
vystavenej dodávateľom a doručenej objednávateľovi. Dodávater vo faktúre musí vždy uviesť
dojednanú cenu dohodnutú v bode 1. tohto článku resp. číslo objednávky a v objednávkou dohodnutú
cenu. Každá faktúra vystavená dodávateľom podľa tejto zmluvy bude splatná do 14 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

4. V cene uvedenej v bode 1. a 2. tohto článku sú zahrnuté predpokladané cestové náklady dodávateľa,
poistenie zodpovednosti za škodu dodávateľa a náklady dodávateľa na zaistenie náležitej odbornej
spôsobilosti a oprávnení pre poskytovanie predmetu zmluvy.

5. Pri preukázaternom neplnení predmetu zmluvy dodávateľom môže objednávater jednorázovo znížiť
dodávateľom fakturovanú sumu. Túto skutočnosť je objednávateľ povinný s preukázaterným
odôvodnením písomne oznámiť dodávateľovi.

Článok 4
Platnosť, účinnosť a trvanie

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. apríla 2012.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Ktorákorvek strana môže zrušiť túto zmluvu písomnou výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane.
K vypovedaniu zmluvy môže dôjsť bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Do konca výpovednej lehoty sú obe
zmluvné strany povinné riadne plniť všetky svoje záväzky zakotvené v tejto zmluve.
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Článok 5
Doručovanie

1. Akýkoľvek úkon adresovaný podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou jednou zmluvnou
stranou druhej zmluvnej strane (ďalej len "Oznámenie") musí byť vykonaný v písomnej forme

v slovenskom jazyku a :

a) pokiaľ bude určený dodávateľovi, bude doručený na jeho adresu uvedenú v obchodnom registri
alebo na inú adresu, ktorú dodávateľ objednávateľovi písomne oznámi,

b) pokiaľ bude určený objednávateľovi, bude doručený na jeho adresu uvedenú v obchodnom
registri alebo na inú adresu, ktorú objednávateľ dodávateľovi písomne oznámi.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa informovať o zmene ich údajov uvedených v záhlaví alebo
iných kontaktných adries uvedených vyššie. Dňom doručenia Oznámenia o zmene niektorej kontaktnej
adresy alebo dňom zápisu zmeny niektorej kontaktnej adresy do príslušného obchodného registra

(podľa toho, ktorý z týchto okamihov nastane skôr) vzniká druhej zmluvnej strane povinnosť zasielať
prípadné Oznámenia na túto novú adresu.

2. Doručením Oznámenia sa rozumie doručenie poštou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie
príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je

adresátom, odoprie doručované. Oznámenie prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke,
doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že

"adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa

súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

Článok 6
Ostatné a záverečné ustanovenia

1. musia mať písomnú formuVšetky doplnky tejto zmluvy alebo Jej zmeny,
a musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva a vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy a súvisiace s plnením tejto zmluvy sa riadia
Právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na jeho princípy kolízneho práva. Otázky
a vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. V prípade akýchkoľvek sporov, reklamácií alebo nezhôd vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo z jej
porušenia, ako podmienka všetkých následných súdnych konaní, budú sa zmluvné strany prednostne
snažiť vyriešiť spor vzájomnou dohodou. Ak nebude písomne dohodnuté inak, budú sa musieť zmluvné
strany snažiť svoje spory vyriešiť dohodou v lehote nepresahujúcej 30 dní.

4. Akékoľvek informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú alebo sprístupnia akoukoľvek
formou sa považujú za obchodné tajomstvo. Zmluvná strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté
alebo akokoľvek sprístupnené je oprávnená poskytnúť tieto informácie alebo ich sprístupniť akejkoľvek
tretej strane výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. Mlčanlivosť sa
týka aj obdobia po prípadnom zániku zmluvy. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie
alebo sprístupnenie informácií tvoriacich obchodné tajomstvo v prípadoch, kedy povinnosť informácie
poskytnúť alebo sprístupniť ukladá platné právo.

5. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy s náležitou odbornou spôsobilosťou
a starostlivosťou. Konkrétne pokyny sa určujú pre jednotlivé prípady preukázateľne ústne alebo
písomne.

6. Dodávateľ je povinný uchovať pre potreby objednávateľa všetky doklady a materiály, ktoré získal
pri plnení predmetu zmluvy a je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť týkajúcu sa miest
podnikania objednávateľa. Mlčanlivosť sa týka aj obdobia po prípadnom zániku zmluvy.
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7. Objednávater je povinný odovzdať včas dodávateľovi všetky veci a informácie, ktoré majú a môžu mať
vplyv na plnenie predmetu zmluvy z hradiska ochrany pre požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.

8. Objednávater písomne určí a aktualizuje zoznam zamestnancov, ktorí budú zodpovedný za
komunikáciu s dodávateľom.

9. Objednávateľ včas a písomne oznámi dodávateľovl každé prijatie nového zamestnanca do
zamestnania, preloženie zamestnanca na iné pracovisko, zaradenie alebo prevedenie zamestnanca na
inú prácu, zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného
prostriedku. Dodávater až po prevzatí písomného oznámenia objednávateľa vykoná oboznamovanie
zo základných všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
novoprijatých zamestnancov, zamestnancov preradených na inú prácu, iné pracovisko alebo iný
spôsob práce. Objednávater zabezpečí, aby toto oboznamovanie bolo vykonané podľa platných
právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi.

10. Objednávater na pracovisku ešte pred začatím práce a pridelením pracovných úloh zrozumlteľne
a preukázateľne oboznámi každého svojho zamestnanca prostredníctvom priameho nadriadeného
zamestnanca, v prípade jeho neprítomnosti iného vedúceho zamestnanca:
- so zásadami bezpečnej práce, so zásadami ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečného

správania, s bezpečnými pracovnými postupmi, s existujúcim a predvídaterným nebezpečenstvom a
ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom
vstupovať do priestorov, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne
ohroziť život alebo zdravie zamestnanca, so zoznamom prác a pracovísk zakázaných tehotným
ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým
zamestnancom,

- s návodmi na obsluhu zamestnancom používaného náradia, technického a technologického
zariadenia, stroja a vykoná zácvik zamestnanca na náradí, technickom a technologickom zariadení
a stroji,

- s pridelenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ich ochrannými vlastnosťami a
správnym používaním.

a po vykonanom oboznámení overí znalosti zamestnanca.
Objednávater ešte pre začatím práce zabezpečí preverenie odbornej a zdravotnej spôsobilosti
zamestnanca pre výkon práce.

11. Objednávater zabezpečuje vykonávanie vstupných a pravidelných lekárskych prehliadok svojich
zamestnancov vo vzťahu k práci a kontrolu zdravotnej spôsobilosti zamestnancov právnických
a fyzických osôb - dodávateľov, ktorý vykonávajú akékoľvek práce a činnosti v miestach podnikania
objednávateľa.

12. Objednávater zabezpečuje a vykonáva poskytovanie a priderovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov a hygienických prostriedkov pre svojich zamestnancovapreukázaterne vedenie záznamy
o poskytovaní a prideľovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a hygienických
prostriedkov svojich zamestnancov.

13. Objednávater je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávatera a fyzické osoby, ktoré sú
podnikatermi a nie sú zarnestnávateľrni, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho
priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 6 písm. al až cl zák. 124/2006
Z. z ..

14. Objednávater moze dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnlkateľorn a nie je
zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže odbornú a zdravotnú
spôsobilosť potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisova ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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15. Objednávater písomne oznámi dodávateľovi zavedenie novej technológie, nových technických
zariadení, technologických zariadení, strojov a nových pracovných postupov alebo nového pracovného
prostriedku, ktoré nastanú po dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávater po prevzatí písomného
oznámenia objednávateľa zapracuje tejto zmeny do dokumentácie ochrany pre požiarmi a bezpečnosti

práce.

16. Objednávateľ písomne oznarm dodávateľovi každú zmenu skutočného stavu
( napr. zmenu v obchodnom registri, živnostenskom liste, zmenu telefónnych čísel, nového nájomcu
alebo podnájomníka, atď. ), ktorá nastane po dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávater po prevzatí
písomného oznámenia objednávateľa o zmene skutočného stavu zapracuje tejto zmeny do
dokumentácie ochrany pre požiarmi a bezpečnosti práce.

17. Objednávater písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu v užívaní miest podnikania, t. j. stavby
( najmä skladovanie, manipuláciu a používanie horľavých kvapalín a plynov), ktorá nastane po dátume
podpísania tejto zmluvy. Dodávater až prevzatím písomného oznámenia objednávateľa o zmene
v spôsobe užívania stavby určí opatrenia.

18. Objednávateľ písomne oznarrn dodávateľovi vykonávanie každej činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom požiaru ( napr. zváranie, tepelné delenie, lepenie krytín, údržbu a opravy
technických a technologických zariadení, atď. ) a podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb,
ktoré nastane po dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávater až prevzatím písomného oznámenia
objednávateľa určí opatrenia pre tieto činnosti.

19. Objednávater zabezpečuje a vykonáva pravidelnú kontrolu stavu požiarnotechnických zariadení,
hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako aj ich údržbu, opravy,
odstránenie nedostatkov, výmenu a školenie obsluhy, a to v lehotách stanovených výrobcom,
dovozcom, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovým i pokynmi, dokumentáciou ochrany pred
požiarmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
a zabezpečenie ochrany pred požiarmi a po konzultácií s dodávateľom .

20. Objednávateľ zabezpečuje a vykonáva pravidelnú kontrolu stavu technických tlakových zariadení,
technických zdvíhacích zariadení, technických elektrických zariadení a technických plynových zariadení
a ich časti, technologických zariadení, ďalších vyhradených technických zariadení, pracovných
prostriedkov, prenosného ručného elektrického náradia, spotrebičov, nástrojov a prístrojov ako aj ich
údržbu, opravy, odstránenie nedostatkov, výmenu a školenie ( oboznamovanie ) obsluhy, a to v
lehotách stanovených výrobcom, dovozcom, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovým i pokynmi,
dokumentáciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a právnymi predpismi a ostatnými predpismi
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a po konzultácií
s dodávateľom.

21. Objednávater písomne určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi,
ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní miest podnikania
objednávateľa, t. j. stavby a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných
postupov. Týmto určeným zamestnancom objednávateľ zabezpečuje, vypracováva a vedenie technickú
dokumentáciu pracovných prostriedkov a pracovných postupov, tak aby splnil ustanovenia právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi.

22. Objednávater zabezpečuje, vypracováva a vedie technickú dokumentáciu miest podnikania
objednávateľa, t. j. stavby, prenajatých priestorovazariadenia stavby a jej priestorov, tak aby splnil
ustanovenia právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi.

23. Objednávateľ je povinný zaslať po konzultácií s dodávateľom záznam o registrovanom pracovnom
úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, príslušnému inšpektorátu
práce alebo príslušnému orgánu dozoru a doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný
úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu.
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24. Objednávateľ je povinný zaslať po konzultácií s dodávateľom príslušnému inšpektorátu práce alebo
príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu
a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30
dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

25. Objednávateľ vedie evidenciu pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu
o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,
ďalej vedie evidenciu iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie
údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom
a udalostiam, ďalej vedie evidenciu priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, v
ktorej uvedie údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej istej
alebo podobnej chorobe z povolania.

26. Objednávateľ bezodkladne oznámi dodávateľovi každú kontrolu orgánov štátnej správy v bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Dodávateľ je povinný zúčastniť sa tejto kontroly,
a to po celý čas jej trvania prostredníctvom odborne spôsobilých zamestnancov.

27. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý
dodávateľ.

V Bratislave dňa J..9.}~~~~~? .

Za zmluvné strany

Za dodávateľa:
MAJGER Slovakia, s.r.o,

~~ .

-----
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