
ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

Článok 1 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:   

Obec Zborov 
Lesná 10   
086 33,Zborov 
Bankové spojenie:  
č. účtu:  
IČO:   00 322 741 
DIČ::  202 062 4804 
 

1.2 Zhotoviteľ:   

Štefan Gall - ABT 
Nám.Arm.Gen.L.Svobodu 2651/1 
085 01 Bardejov 
IČO: 470291454 
DIČ: 1032759024 
BANK. SPOJENIE: Slovenská sporiteľňa a.s. 
ČÍSLO UČTU: 5044349098/0900 
IBAN:  SK22 0900 000 000 5044349098   

2.  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ vykonáva pre právny subjekt Obec Zborov, Lesná 10, 086 3 Zborov, práce  

Autorizovaného bezpečnostného technika a Technika požiarnej ochrany v súlade so zákonom 

NR SR č. 124/2006 Z.z o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi a podľa § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. 

 

a)  vstupné školenia zamestnancov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarmi 

b) Opakované školenie zamestnancov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarmi 

c) Školenie vedúcich zamestnancov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarmi 

d) Overenie vedomosti vedúcich zamestnancov 

e) Školenie zamestnancov pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru 

f) Školenie pracovníkov iných právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich 

práce na základe dohody na pracoviskách objednávateľa, 

g) Spracovanie a vedenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarmi 

h) Zmeny v dokumentácii o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci- 

aktualizácia podľa platných predpisov 

i) Preventívne kontroly pracoviska so zameraním na dodržiavanie predpisov a zákazov 

tykajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

j) Návrh na odstránenie nedostatkov tykajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a ochrany pred požiarmi 

k) Poradenská činnosť v otázkach predpisov a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a ochrane  

l) Umiestnenie výstražných, informačných tabuliek upozorňujúcich na nebezpečenstvo úrazu, 

zákazov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 

m) Dokumentácia obce a príprava preventívnych požiarnych hliadok obce 



Článok 3 

Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet dodávky uvedený v bode 2.1 v termíne od 01.02.2018 a podľa  

požiadavky objednávateľa. 

 

Článok 4 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky: 

4.1 Cena diela 60,00 Eur/mesiac. 

       Prípadne cenové úpravy budú riešené medzi zmluvnými stranami a dohodnuté písomne  

4.2 Cena je uvedená bez DPH / nie som platcom DPH/ 

4.3. Za vykonanú prácu podľa článku 2.1. zhotoviteľ vystaví  faktúru ráz za pol rok 

4.4 Faktúru objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 14 dní prevodným príkazom na účet zhotoviteľa      

       v stanovenej lehote. 

Článok 5 

Zmluvné pokuty 

5.1 Ak zhotoviteľ z vlastných príčin neodovzdá časť diela uvedeného v článku 2 v dohodnutom       

      termíne, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty časti diela v danom   

      polroku. 

5.2 V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne, zhotoviteľ bude účtovať objednávateľovi   

       poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturačnej čiastky za každý deň omeškania, ktorú je  

       odberateľ povinný uhradiť do 14 dní od dátumu splatnosti faktúry. 

5.3 Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu  

       vo výške 0,05 % z fakturačnej čiastky za každý deň z omeškania. 

 

Článok 6 
Zodpovednosť za nedostatky a záruky 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade zistenia chýb diela, má objednávateľ právo požadovať  

      odstránenie chyby a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby. 

     Termín odstránenia sa dohodne písomne prípadne ústne 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadne chyby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení    

      reklamácie 

Článok 7 

                                                                Ostatné ustanovenia 

7.1 Spôsob riešenia sporov: pokonávkou a súdne 

7.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

7.3 Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana vo výpovednej lehote a v písomnej forme. 

       Výpovedná lehota sa dojednáva na jeden mesiac od dátumu jej vypovedania. 

7.4 Všetky dodatky a zmeny vrátané zmeny cien, musia byť uvedené písomnou formou a musia byť   

       potvrdené obidvoma stranami. 

7.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Zmluvné strany dostanú 1ks rovnopisu  

 

V Bardejove dňa: ..........................................                             V Bardejove dňa: ................................... 

 

Za objednávateľa:                                                                        Za zhotoviteľa:  



 

 


