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Z M L U V A 

O   P O S K Y T O V A N Í   S L U Ž I E B 
uzatvorená podľa ustanovení  § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

_________________________________________________________________________                            

                               

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:              Správa kultúrnych a športových zariadení 

              mesta Topoľčany  

              Nám. Ľ. Štúra 2375/2, Topoľčany  

           

    IČO: 00500879 

    DIČ:  2021248834 

    Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 

    Č. ú. v tvare IBAN: SK3602000000000001131192 

                              Zastúpenie:  PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka  

 

 

Poskytovateľ:   HOREX HX, s.r.o.   

    Rastislavova 152, 951 41 Lužianky 

 

    IČO:  36534331 

    IČ DPH: SK2020148328   

                                  Bankové spojenie:  SLSP Nitra 

                                             Č. ú. v tvare IBAN:  SK3409000000000232122525 

                                                Zastúpenie: Igor Homola, konateľ  

                                                    Obchodný register:  Okresný súd Nitra, Odd. Sro., Vložka 11676/N 

 

 

ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom plnenia zmluvy o poskytovaní služieb sú nasledovné činnosti:  

a) technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Zákon č. 124/2004 v znení neskorších                     

predpisov  

b) technik požiarnej ochrany – Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov , Vyhláška               

č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

ČLÁNOK III. 

MIESTO A DOBA PLNENIA 

 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy  sú prevádzky: 

    a) Futbalový štadión , Topoľčany  

    b) Futbalový štadión, Veľké Bedzany 

2. Zmluva je uzatvorená od 01.05.2021 na dobu určitú do 31.10.2022. 

 

ČLÁNOK IV. 

CENA  PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Ceny uvedených služieb podľa článku II. tejto zmluvy je mesačný paušál:  

        

            a) technik PO                  100,00 eur bez DPH 

      b) technik BOZP                 100,00 eur bez DPH 

            c) vypracovanie dokumentácie     30,00 eur bez DPH 
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2. V prípade šetrenia závažného pracovného úrazu bude účtovaná suma  - 75,00 eur bez DPH. 

3. Poskytovateľ vystaví faktúru vždy k poslednému dňu daného mesiaca za uvedené služby.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť faktúru v lehote do 14 dní odo dňa obdržania  

faktúry. 

  

ČLÁNOK V. 

SPÔSOB REALIZÁCIE SLUŽIEB 

 

1. Objednávateľ  umožní poskytovateľovi vstupovať do svojich objektov a priestorov, 

nazerať do príslušných dokumentov, ktoré potrebuje pri výkone svojej činnosti. Zabezpečí 

súčinnosť a spoluprácu medzi poskytovateľom a zodpovednými zamestnancami. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne údaje o 

režimových opatreniach pri prevádzke budov Objednávateľa, taktiež nezverejňovať 

a neposkytovať tretím osobám akékoľvek údaje súvisiace s predmetom činnosti 

Objednávateľa v jednotlivých objektoch 

3.   Obsah činnosti technika PO a BOZP je v prílohe č. 1.  

 

ČLÁNOK VI. 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. V súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy Objednávateľ poveruje Dodávateľa 

spracúvaním osobných údajov podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré 

zahŕňa evidenciu pracovných úrazov a evidenciu v informačnom systéme „Vzdelávanie 

v oblasti BOZP a OPP“ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných 

údajov. 

2. Dotknutými osobami sa na účely tejto zmluvy považujú zamestnanci Objednávateľa. 

3. Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá Dodávateľ tým, že ich chráni 

pred odcudzením. Poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. 

Dodávateľ sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, organizačné 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov 

v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených zákonom podľa  

odseku 1. 

4. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe tejto zmluvy odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti. 

 

ČLÁNOK  VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy  medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane výslovne 

neupravených, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek 

zmeny alebo dodatky je možno urobiť len písomnou formou na základe súhlasu  oboch 

strán. 

2. Súčasťou zmluvy je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany 

a bezpečnostného technika.  

3. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej lehote,  

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
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4. Zmluva o poskytovaní služieb je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

6. V prípade, ak orgány dozoru v oblasti BOZP a OPP zistia u Objednávateľa nedostatky 

zavinené Dodávateľom a za tieto nedostatky Objednávateľovi uložia finančnú sankciu, má 

Objednávateľ právo na náhradu tejto sankcie od Dodávateľa v plnej výške alebo podľa 

rozsahu zavinenia zmluvných strán. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody 

podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

 

 Topoľčany, dňa: 26.04.2021                            Lužianky, dňa: 26.04.2021 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------        -------------------------------- 

    objednávateľ                              poskytovateľ 
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Príloha č. 1  k   Zmluve o poskytovaní služieb  

 

 

Obsah činnosti technika požiarnej ochrany: 

1.   Preventívne protipožiarne prehliadky všetkých objektov každé 3 mesiace 

2.   Školenie – vstupné a opakované zamestnancov strediska  

3.   Školenie zamestnancov, ktorí zabezpečujú ochranu jednotlivých stredísk  v mimopracovnom čase 

4.   Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom  

5.   Odborná príprava protipožiarnych hliadok  

6.   Kontrola prístupnosti k požiarnym zariadeniam, k uzáverom elektrickej energie, plynu a  

      vody 

7.   Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany  

8.   Preverovanie  pravidelného vykonávania kontroly všetkých požiarnych, technických        

      a technologických zariadení 

9.   Kontrola značenia a rozmiestnenia symbolov ochrany pred požiarmi  

10. Kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi 

11. Zastupovanie SKaŠZ Topoľčany v styku s príslušnými orgánmi ŠPD. 

 

 

Obsah činnosti bezpečnostného technika:  

1.   Vykonávať pravidelné preventívne kontroly priestorov strediska 

2.   Školenie – vstupné a opakované vedúcich zamestnancov a zamestnancov 

3.   Aktualizácia dokumentácie BOZP 

4.   Spolupracovať pri vymenúvaní zástupcov zamestnancov 

5.   Preverovanie pravidelného vykonávania  revízií a odborných prehliadok vyhradených  

      technických zariadení 

6.   Kontrola označenia a rozmiestnenia symbolov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

7.   Zastupovanie SKaŠZ Toppoľčany v styku s príslušnými orgánmi IP. 

8.   Poradenská činnosť v oblasti zabezpečenia BOZP 

 

 

 

 

Topoľčany, dňa 26.04.2021            Lužianky, dňa: 26.04.2021 

 

 

 

 

 

-----------------------------------        -------------------------------- 

    objednávateľ                              poskytovateľ 

 

 


