
 

Z M L U V A   O   D I E L O 
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

NA  VÝKON  BEZPEČNOSTNÉHO  TECHNIKA 
__________________________________________________________________________ 
 

 

medzi 

 

2. Objednávateľom              : Materská škola - Miletičova 

    so sídlom                            : Miletičova 37 

                                                  821 09 Bratislava 

     zastúpený                          : Eva Bednaričová – riaditeľka MŠ 

    IČO                                    : 31 786 995 

    DIČO                                 : 2021457383 

 

a 

 

1. Vykonávateľom                :  Jozefom Fusekom 

    so sídlom                            : Bjornsonova 14 

                                                  811 05 Bratislava 

    zastúpený                           : Jozefom Fusekom 

    IČO                                    : 32 063 938 

    DIČ                                    : 1027104837 

    Bankové spojenie              : Tatrabanka a.s., Bratislava 

    číslo účtu                           : SK88 1100 0000 0026 2145 5445 

 

 

I.  

Predmet plnenia 

 

     Zmluvné strany sa dohodli na zastupovaní firmy Materská škola – Miletičová 37, 

821 03 Bratislava / ďalej len objednávateľ / s Jozefom Fusekom / ďalej len vykonávateľ / 

v oblasti náplne bezpečnostného technika v rozsahu uvedenom v článku II. počnúc dňom  

1.3.2015. 

 

II. 

Úlohy bezpečnostného technika v zmysle predpisov BOZP 

 

a./ zabezpečuje súlad vnútropodnikových smerníc v oblasti BOZP s platnými právnymi  

     predpismi, 

b./ metodicky riadi a koordinuje činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

     a hygieny, 

c./ vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov a plnenie úloh 

     na úseku dodržiavania bezpečnosti a hygieny práce vo všetkých objektoch, 

d./ pravidelne organizuje a vykonáva previerky z hľadiska BOZP o čom spisuje zápisnicu, 

e./ vedie štatistiku úrazovosti a choroby z povolania a vykonáva ich rozbor zdrojov a príčin, 

f./ do 8 dni predkladá pracovné úrazy na Inšpektorát práce / IP /, Zdravotnú poisťovňu a      

     Sociálnu poisťovňu, 

 



 

- 2 - 

 

 

 

g./ pri zistení neoprávneného regresu podáva do 15 dní od dňa jeho doručenia odvolenie, 

h./ vykonáva kontrolu poskytovania a vydávania osobných ochranných pracovných     

    prostriedkov a hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zamestnancom, 

i./ zúčastňuje sa vyšetrovania smrteľných, závažných a ostatných pracovných úrazov  

    a navrhuje nápravné opatrenia na ich zamedzenie, 

j./ vykonáva školenia novoprijatých zamestnancov pri nástupe do pracovného pomeru, 

k./ v dvojročných intervaloch organizuje a vykonáva školenia všetkých zamestnancov, 

l./ v dvojročných intervaloch organizuje a vykonáva školenia pre vedúcich zamestnancov, 

m./ o vykonaných školeniach podľa písm. j, k, l, vedie evidenciu v zmysle predpisov, 

n./ spracováva metodiku komplexných previerok bezpečnosti práce tak, aby previerky poskyto- 

     vali prevenciu pred poškodením zdravia pri práci, 

o./ vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú   

     práce zaradené do kategórií 1 alebo 2 triedy, 

p./ má za účelom výkonu kontroly právo vstupovať do všetkých objektov a pracovísk, 

r./  ma právo zakázať prácu, pri ktorej hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poškodenia zdravia  

      zamestnanca, alebo škoda na zariadení. O svojom rozhodnutí je povinný neodkladne infor-  

      movať riaditeľku MŠ, 

s./  navrhuje riaditeľke MŠ za vzorné plnenie úloh súvisiacích z BOZP zamestnancom udelenie  

     odmien a za porušenie predpisov súvisiacich z BOZP navrhuje finančné postihy. 

 

III. 

Čas plnenia 

 

   Vykonávateľ je povinný v prípade potreby zastupovať objednávateľa vo vzťahu voči 

štátnym orgánom. Preventívne a priebežne sledovať termíny vyplývajúce z predpisov BOZP. 

V prípade vzniku udalosti riešiť tieto v zmysle predpisov.  

 

IV. 

Platobné podmienky  

 

    Zmluvné strany sa dohodli na paušálnom štvrťročnom poplatku brutto 80,- EUR ktoré  

bude objednávateľ vyplácať na účet vykonávateľa na základe vystavenia faktúry vždy po 

uplynutí štvrťroku. 

 

V. 

Zmluvné pokuty 

 

           V prípade, že vykonávateľ spôsobí svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne škodu      

objednávateľovi je povinný túto škodu uhradiť. 

 

VI. 

Výpovedná lehota 

 

            Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná doba je 3 mesiace. Výpovedná  
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doba sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

VII. 

Výpovedná lehota 

 

            Dňom podpisu zmluvných strán zanika Zmluva o dielo zo dňa 28.2.2007 a účinnosť 

nadobúda táto zmluva.  

 

      Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a taktiež vykoná- 

vateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                               ................................................... 

            objednávateľ                                                                               vykonávateľ 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 25.2.2015 

 

 

 

 


