
ZMLUVA O DIELEč. 10/15

uzatvorená vzmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 531/1991 Zb. vznení
neskorších predpisov

Obecný uratí POPROČ
Zmluvné strany: Q&íum

t ^ť^^ 3. Z^
Objednávateľ: Podacls ŕialo: člsio splau:^/^s
Obchodné meno: Obec Poproč ^^-^M

f^

Prllohy/llBty:
Sídlo: Skolská2,04424 Poproc L^,v

v

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský - starosta obce
v

ICO: 00 324 639
/

Bankové spojenie: VUB pobočka Moldava nad Bodvou
v

Císlo účtu: 1221-542/0200
Tel. č.: 055/4668171

Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo
Sídlo: Beniakovce 81, 044 42 Rozhanovce

v

ICO: 43663524
v

DIC: 1047361095

Bankové spojenie: mBank Košice
v

Císlo účtu: SK 49 8360 5207 0042 0095 9679
Tel. č.: 055/6950801,0908324133

'w_

Clánok I

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonávanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS)
dodávateľským spôsobom osobou oprávnenou na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej
služby fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby aje autorizovaným
bezpečnostným technikom, pre zamestnancov odberateľa, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej
a druhej kategórie.

ČlánokII

Dodacie podmienky

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať objednávateľovi práce uvedené v článku I, na základe platných
dodacích podmienok.



2.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť dostatočný čas na plnenie odbomých činností pri
zabezpecovani ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutny na zabezpeeenie
potrebných preventívnych a ochranných opatrení podľa rozsahu stanovenom v čl. III.
2.3. Odberateľ poskytne všetkyjemu známe infonnácie, potrebné pre zabezpečenie obsahu čiimosti
spomenutej v článku I, alebo informácie, ktoré súvisia s činnosťou, uvedenou v článku I. Odberateľ
sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutia dodávateľa o zistených nedostatkoch, o spôsobe a termínoch
ichodstránenia.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuJe vykonané práce prevziať azaplatiť cenu vo výške aspôsobom
uvedeným v tejto zmluve.

ČlánokIII

Rozsah činnosti

3.1. Pracovná zdravotná služba

o hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],

o hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na
zníženie alebo odstránenie rizika,

o podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska
ochrany zdravia,

o poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia
alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, íyziológii práce, psychológii
r f . *

prace a ergonômn,

vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo
zdravotného hľadiska,

- rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s
f

pracou,

- spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a
kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a

. *r

ergonômn)

vypracovaní charakteristiky profesií (kategorizácia) na účely posudzovania
zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
vypracovaní zoznamov profesií, ktoré podliehajú lekárskej preventívnej prehliadke
vo vzt'ahu k práci
časový hannonogram periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k jednotlivým
profesiám
posúdení o riziku (Čo chýba a čo je potrebné aktualizovať) a prevádzkových
poriadkoch (ak nie sú vypracované alebo nezodpovedajú platnej legislatíve -
čomajúobsahovať)
vypracovaní vnútomých smemíc na vykonávanie Činností na pracoviskách
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Clánok IV

Cenové a platobné podmienky

4.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú
spôsobom určeným v zmluve.
4.2. Cena za vykonané práce bola stanovená dohodou súhme vo výške 50,84   štvrťročne na
základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
4.3. Učastníci tejto zmluvy sa dohodli, že obstarávateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutú cenu
vlehote splatnosti uvedenej na faktúre, t.j. 10 dní, ak nebude vjednotlivej objednávke dohodnutá
iná lehota.

Za dodržanie lehoty splatnosti sa považuje pripísanie peňažnej Čiastky na účet dodávateľa
odpísaním z účtu objednávateľa, najneskôr v deň, ktoiýmje deň splatnosti.
4.4. V prípade že sa objednávateľ nachádza s úhradami faktúr v omeškaní má dodávateľ právo od
tejto zmluvy odstúpiť.
4.5. Právo na zaplatenie vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom
stanoveným touto zmluvou ci riadnou objednávkou adodržanim všeobecne platných platobno-
fakturačných podmienok:
- vystavenie riadneho daňového dokladu - faktúry po zhotovem- predmetu zmluvy o dielo,
- doložení podkladov o prevzatí prác vyplývajúcich z predmetu zmluvy,
-dodržanienáležitosti daňového dokladu stanovených všeobecne platnými predpismi.
4.6. Učastníci zmluvy sa dohodli, že objednávateľ zaplatí za vykonané práce v prospech dodávateľa
dohodnutu cenu prevodným príkazom, resp. príkazom banke na úhradu v zmysle zákona o štátnej
pokladnici.

ČlánokV

Mlčanlivost >

5.1. Odberateľ a dodávateľ považujú obsah tejto zmluvy za náplň obchodného tajomstva a
vzájomne sa zaväzujú v dobe trvania platnosti tejto zmluvy a aj po jej skončení dodržiavať
mlcanlivosť^o všetkých skutočnostiach obchodnej, organizacnej, technickej, finančnej a
prevádzkovej povahy.
5.2. Zbaviť mlčanlivosti odberateľa (resp. dodávateľa) môže výhradne len druhá strana a to
písomne s uvedením dôvodu zverejňovaných skutočností, rozsahu zverejňovaných skutočností a
uvedením subjektu, pre ktorého sú poskytované uvedené skutočnosti.

ČlánokVI

Zodpovednosť za nedostatky, reklamácie

6.1. Dodávateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v časejeho odovzdania.
^_2'. _ol?.!dnávatfr JeP°yímly prcdmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti
čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
6.3. Pri nedostatkoch diela platía primerane § 436 až 441 Obchodného zákonnÍka.
6.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že na výzvu objednávateľa sa dostaví najneskôr do 3 dní
k prerokovaniu reklamovaných nedostatkov do sídla odberateľa apo preukázaní oprávnenosti
reklamácie nedostatok odstráni najneskôr do 5 dní.
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Clánok VII

Zárucné podmienky

7J. Dodávateľ zodpovedáza to,že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, podľa
platných zákonov, vyhlášok a technických noriem a že počas doby používania bude mať vlastností
dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. ZáruČná doba na zhotovené dieloje 24 mesiacov.

.V

Clánok VIII
v

Dalšie dohodnuté podmienky

8.1. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka SR azákona ô. 557/2001 Z. z. vznení neskorších predpisov overejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2. Objednávateľ umožní prístup do priestorov, kde má byť realizované dielo.
8.3. Podľa dohody učastníkov tejto zmluvy túto zmluvu uzatvárajú na dobu neurčitú pri možnosti
jej vypovedania oboma zmluvnými stranami pri zachovaní výpovednej lehoty, ktorá je
trojmesačná.
8*4- Zmluva o dieloje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zo zmluvných strán.
8.5. Platnosť a obsah zmluvy môže byt' menený alebo doplnený formou písomných dodatkov, na
ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
8.6. Zmluvne strany vyhlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto zmluvy a svoj súhlas vyjadrujú
podpisomtejtozmluvy.
8.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Poproč,dňa 11.03.2015
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Dodávateľ iednáv^teľ


