Zmluva
o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , uzavretá medzi týmito
zmluvnými stranami :
1. Vykonávateľ :
Obchodný názov :
so sídlom
:
zastúpený
:
bankové spojenie :
IČO
:

Mgr. Zuzana Maláriková
Balajka 2029/29, 951 31 Močenok
Mgr. Zuzana Maláriková
SK0409000000005144750727
51 650 193

a
2. Objednávateľ :
Obchodný názov : Materská škola
so sídlom
: Cabaj – Čápor, časť Cabaj č. 560, 951 17
zastúpený
: Monika Pšenková
IČO
: 037961179
Článok l.
Predmet zmluvy
Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať pre objednávateľa (pre jeho objekty
a priestory):
ako technik požiarnej ochrany tieto činnosti podľa § 9 ods.1 a ods.2 písm. a)
až f) v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi :
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov
protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej
prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi

v súlade so skutočným stavom v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii,
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
f) organizovanie, vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
ako technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tieto činnosti v zmysle
zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci :
a) zabezpečuje školenia všetkých zamestnancov v oblasti BOZP, oboznamuje ich
s príslušnými predpismi,
b) odborne pomáha vedúcim zamestnancom zabezpečovať úlohy v oblasti
BOZP,
c) sleduje a usmerňuje prideľovanie a hospodárenie s OOPP,
d) kontroluje a usmerňuje evidenciu a registráciu pracovných úrazov a dohliada
na odškodnenie poistnej udalosti,
e) organizuje zabezpečenie spoločných úloh v oblasti BOZP (odborné prehliadky
a odborné skúšky VTZ, revízie, prostriedky názornej agitácie ...).

Článok 2.
Doba trvania a miesto plnenia
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté služby uvedené v článku 1.
tejto zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy a platnosť zmluvy trvá do
neurčita.
2. Miestom plnenia sú všetky objekty a priestory objednávateľa.

Článok 3.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávateľovi uhradiť sumu vo výške 70,- € raz
za tri mesiace v lehote do 14 dní po obdržaní faktúry od vykonávateľa.

Článok 4.
Iné dohodnutia
1. Vykonávateľ vykonáva pracovnú činnosť osobne na základe odbornej
kvalifikácie (osvedčenie o odbornej spôsobilosti – vydané pod číslom a kým):

Osvedčenie na výkon činnosti „technika požiarnej ochrany“ pod číslom
68/2016 vydané Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného
zboru v Nitre.
Osvedčenie na výkon činnosti „technika bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci“ pod číslom 019/2016-01.2 vydané Agroinštitútom Nitra,
štátny podnik.
2. Školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vykonávať
autorizovaný bezpečnostný technik Mgr. Ivan Mihálik na základe
vypracovaného Vzdelávacieho projektu schváleného Národným inšpektorátom
práce v Košiciach a vydaného oprávnenia č. VVZ-0084/08-01.1.
3. Objednávateľ umožní vykonávateľovi vstupovať do objektov a priestorov
školy, nazerať do príslušnej dokumentácie súvisiacej s plnením
dohodnutých služieb.
4. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť vedúcich a ostatných zamestnancov
s vykonávateľom a vytvorí vykonávateľovi všetky podmienky pre výkon
dohodnutých služieb podľa článku 1 tejto zmluvy.
5. Túto zmluvu možno zmeniť, príp. zrušiť po obojstrannom písomnom
dojednaní zmluvných strán.
6. V prípade zrušenia zmluvy jednou stranou je stanovená výpovedná lehota tri
mesiace odo dňa doručenia výpovede, pričom o doručení výpovede nesmie
byť pochýb.

Článok 5.
Ochrana osobných údajov
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po
jej skončení budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
organizačnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa
vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej
podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy.
2. Osobné údaje sa začnú spracovávať odo dňa podpisu tejto zmluvy.
3. Účelom spracovávania osobných údajov je zabezpečenie záznamov zo školení
a záznamov z registrácie pracovných úrazov v rámci IS Personalistika a
mzdy, ktorá obsahuje aj časť BOZP a OPP.

4. Spracovávajú sa osobné údaje o zamestnancoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo.
5. Vykonávateľ môže osobné údaje zaznamenávať, evidovať, uchovávať,
poskytovať orgánom kontroly /Sociálna poisťovňa, Inšpektorát práce/ a to za
podmienok určených zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ pri výbere vykonávateľa dbal na jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 30 zákona č.18/2018 Z.z.
7. Vykonávateľ nemá oprávnenie poskytnúť osobné údaje tretej strane bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa s výnimkou orgánov uvedených v
bode 5 tohto článku zmluvy.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.8.2018

Cabaj - Čápor

.......................................
vykonávateľ

.......................................
objednávateľ

