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ZlnLIJv A č. oo gnľp ot'p cozozo

o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnostipráce, ochrany pľed požiaľmi, odpadového avodného
hospodáľstva a ovzdušia a civilnej ochľany v zmysle l 269 ods. 2 obchodného zákonníka
v nadväznosti na Ş Ż62 obchodného zákonníka a v súlađe s $ 21 ztlkoĺaNR SR čl. IŻ412006 Z. z.
obezpečnosti aochĺane zđravia pľi práci, vznení neskoľších pľedpisov, Ş 4 zákona NR SR č.
31412001 Z. z. o ochĺane pľed poŽiaľmi v znení neskoĺších predpisov, so zákonom NR SR č.
79lŻ0I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektotých ztlkonov v zĺení neskorších
pľedpisov, so zákonom NR SR č,. 36412004 Z.z. o vodách, so zákonom NR SR č:. I31l20IO Z.z.
o ovzduší a so zákonom NR SR č. 4211994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Uzatvoľená medzĺ:

Dodávatel':
HABALA, s.ľ.o.

Sídlo: Košovská cesta 28, 97l0t Pľĺevidza

Štatutárny orgán: Juľaj Habala, konatel'

lČo:
DIČ:
IČ opH:

36 7s9 9s3
202235970Ż
sKŻ022359702
Zapísaná v Obchodnom ľegistľi Okľesného súdu Tľenčín
oddiel Sľo, vložka č.: 17695/R

Bankové spojenie IBAN: sK45020000000022884 127 58

Kontaktná osoba:
Tel' ě.:

Emailová adresa:

odbeľatel':

Juľaj Habala
+4ŻI (0)46 5468299, +4ŻI 907 784160
habala@habala. sk, ekonom ika@habala. sk

Dopľavný podnik mesta Považská Bystľĺca s.ľ.o.
skľátene DPMPB s'ľ.o.

Sídlo:
Miesto plnenia:

Zastűpenâ:

Špoľtovcov 340,017 01 Považská Bystľica
Za oľlovsĘm mostom 300' 017 36 Považská Bystľica

Radovan Čmelo, konatel' spoločnosti

53153073
Ż1Ż130656l
sK212130ó561
Zapisaná v obchodnom ľegistľi okresného súdu v Tľenčíne,
oddiel: Sro, Vložka č': 40391/R

VÚB Banka a.s. pobočka Považská Bystľĺca
sK44 0200 0000 0043 08s6 1451
dpmpb@dpmpb.sk

IČo:
DIČ:
IČ opH:

Bankové spojenie

Emailová adręsa:
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Pľedmet zmluvy

Pľędmetom zmluvy je poskytovanię služięb v oblasti bezpečnosti pľáce (ďalej len BOZP), ochľany pľed
požiaľmi (ďalej len Po) a v oblasti vybľaných zložiekživotného pľostľedia (ďalej len Žľ; a návľhu pľijatia
vhodných opatľení za ťlěelom zaistiť pľe objednávatelä komplexnú odbornú pomoc a súlad jeho ěinností
s pľíslušnými pľávnymi pľedpismi.

il.
Miesto výkonu

Poskýovanie služięb BOZP, oPP, ŽP a Co avýkon súvisiacich ěinností bude: Za oľlovským mostom
300' 017 36 PovaŽská Bystľica

ilr.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

A: Dodávatel':

1. Bezpečnost'a ochľana zdľavia pľi pľácĺ a ochľana pľed požĺaľmi

je opľávnený vstupovať do všetkých objektov odberatęl'a v pľítomnosti konatel'a alebo oprávnenej
osoby.

2. je opľávnený vykonávať kontľolnú činnosť vo vzťahu k všetkých zamestnancov odberatel'a
3. zabezpečuje výkon služieb uvedených pod písmenom A svojou osobou v rozsahu:
4.
Bezpečnosto a ochľana zdravia pľi pľáci a ochľana pľed požiaľmi

a) spolupráca s odberatelbm pľi tvorbe pravidiel a komplexnej dokumentácie
b) vedenie a aktua|izâcia uľěenej dokumentácie klienta podl'a platnej legislatívy SR
c) B0ZP a Po školenia pľacovníkov, vedúcich pľacovníkov a iných osôb pohybujúcich sa v objektoch

objednávatel'a a odboľnú prípľavu protipožiaľnych hliadok
d) kontľola stavu BOZP a Po odborne spôsobilými osobami
e) zastupovanie klienta pľi pôsobení štátnych kontrolných oľgánov (HaZZ,Inšpektorát prźĺce,RÚVZ)
Đ ana|ýza nebezpečenstva a ohľozenia,
g) vyšetľovanie pracovných úľazov a iných mimoľiadnych udalostí
h) vypracovanie bezpeěných pracovných postupov
Đ poskytovanie stálej poľadenskej činnosti
j) poskytovanie návľhov na zlepšenie
k) ohlasovacia povinnosť v pravidelných teľmínoch pľe vykonanie kontroly hasiacich pľístľojov

apožiamych vodovodov a vykonanie kontľoly a opravy hasiacich prístľojov apożiarnych vođovodovl) dodanie bezpočnostného značęnia a požiaľnotechnických zaľiadení _ náa ľámec paušálu, na zćtk;1ade
samostatnej objednávky, v zmysle platných cenníkov.

2. Żivotné pľostľedĺe

2.1. odpadové hospodáľstvo

Jednoľazová činnosť:

a) vypracuje žiadosť k vydaniu súhlasu na zhľomažďovanie nebezpečného odpadu
b) vypľacuje Pľevádzkový poriadok opatľenia v pľípade úniku maiého množstva nebezpečných látok

Periodické ěinnosti:
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b) vykonáva analýzu aktuálneho stavu oH a vedenej evidęncie
c) priebežne metodicky kontľoluje plnenia uložených povinnosti v ľozhodnutiach pľíslušných oľgánov

štátnej spľávy a legislatívy v oH
d) vedie evidenciu odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR ě. 366i2015 Z.z.
e) spľacováva, zasielahlásenia o vzniku, nakladaní s odpadmi podl'a vyhl. MŽP sF.č,.Ż6612015 Z.z.
Đ pľiebežne kontľoluje spôsob zhromaźd'ovania a skladovania odpadov
g) zabezpeěuje odbeľ odpadov za úěelom zneškodňovania ľesp. zhodnotenia opľávnenou oľganizáciou
h) oboznamuje s výsledkami kontľol a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pľacovníkov
i) navľhuje moźné spôsoby odstľánenia zistených nedostatkovj) spolupľacuje pľi kontrolách zo stľany štátnej správy
k) uľěuje miesta nazhromażd'ovanie odpadov
l) vykonáva aktualizáciu identifikačných listov

2.2.Y odné hospodáľstvo

Jednoľazová činnosť:

a) vypracuje Havaľţný plán pre pľípad zhoľšenia kvality povľchových a podzemných vôd v
súlade so zákonom č,.:36412004 Z.z. o vodách a vyhláškouvŻp SR č.: 20012018 Z.z.

Periodické činnosti:

b) pľiebežne kontroluje stav vodného hospodáľstva
c) spľacováva azasiela hlásenia a žiadosti v oblasti vodného hospodárstva
d) navľhuje možné spôsoby odstránenia zistených nedostatkov
e) navľhuje možné spôsoby optimaliztrcie vodného hospodáľstva
Đ spolupracuje pľípadne zastupuje pri kontrolách zo stľany štátnej správy vo vodnom

hospodáľstve

2.3. ochľana ovzdušĺa

s leduj e pľevádzkovú evidenc iu zdr oja znęěi stęnia
vypracuje pľevádzkový poľiadok zđĺojazneěisťovania ovzdušia
spracováva hlásenie za ovzdušie

3. Cĺvilná ochľana

a) vypľacovanie a aktualiztrciu plánu ochľany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
b) vzdelźnaciu činnosť na úseku civilnej ochľany
c) ostatné činnosti podl'a ľozsahu a potľeby

B: odbeľatel'

l. Za űč,elom poskytovania služieb BOZP, oPP, ŽP, a Co poskytuje vjednom vyhotovení všetky
vnútropodnikové pľedpisy a organizaěnli štľuktrĺľu'

Ż. umožní vstup avýkon oprávnení uvedených pod písm. A tejto zmluvy azatýmto úěelom vystaví
splnomocnenia a povolenia

3. oznamuje Zmeny vorganizačnej štruktúľe' aktuálny stav zamestnancov ainé podstatné skutoěnosti
ovplyvňujúce vykonávanie predmetných služieb

4. oľganizačne zabezpeč,í plynulý výkon pľác uvedených pod písm. A tejto zmluvy a to najmä účasť
zamestnancov na oľgan izov aných školeniach.

a)
b)
c)

IV
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ochľana osobných údajov, obchodného tajomstva a dôverných infoľmácií

l. Zm|uvné stľany sa zav'âzujű zaçhovâvať mlěanlivosť o akýchkolţek informáciách, o ktoľých sa
dozvedia v súvislosti s plnenĺm tejto zmluvy. Dodávatel' sa zavdlzuje zaobchádzať so všetkými
materiálmi ako i informáciami a skutoěnosťami týkajúcimi sa odbeľatęl'a a jeho zamestnancov, o
ktoľých sa dozvie, ako s dôveľnými. Z tejto povinnosti sú vyňaté pľípady, keď sa jedná o informácie
veľejne pľístupné v zmysle Zźtkona ć. 2lllŻ000 o slobodnom pľístupe k infoľmáciám v zneni
neskoľších pľedpisov.

Ż. Dodávatęl', ako Spľostľedkovatel' v prípade spľacovania osobných údajov, sa zaväzuje dodržiavať
pľíslušné pľávne pľedpisy o ochľane osobných údajov, najmä Zźkon č. 18/2018 Z. z. oochľane
osobných údajov v zneni neskoľších pľedpisov a zodpovedajricim spôsobom sa zavázuje zaviazať kich
dodľžiavaniu aj svoj ich zamestnancov.

3. Účelom spľacovania osobných lĺdajov zamestnancov odbeľatel'a je spľacovanie néiežitosti súvisiacich
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri pľáci v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky
v Informačnom systéme Mzdy a personalistika _ podsystém B)ZP. Jedná sa najmä o osobné údaje:
meno' priezvisko, ľodné pľiezvisko, ľodné číslo, adresa, telefónne číslo, fotodokumentácia, fragmenty
zdľavotnej dokumentácie, ktoľé budú spľacovávané za účelom šętľenia a ohlasovania pracovných
urazov v zmysle Zttkona č,. 124lŻ006 Z.z. oBezpeěnosti a ochrane zdravia pri práci v znęní neskoľších
pľedpisov a na vypracovanie dokumentácie ochľany pľed požiaľmi v zmysle Zźtkona é. 3l4/20O1 Z'z.
oochľane pred požiaľmi vznení neskoľších pľedpisov apľi vypracovávaní dokumentov spojených
s oblasťou životného pľostľedia. Pľitom musí byť zabezpeč,ené, aby zamestnanci podiel'ajúci sa na
plnení zmluvy boli dostatoěným spôsobom informovaní o tom, ktoré údaje a v akom ľozsahu
podliehajú utajeniu'

Dodávatel' sa zavdzuje dodrźiavať ustanovenia Ş 9 Zźkona č' 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe
k infoľmáciám v znení neskoľších pľedpisov a poskýnuté údaje použţe len na úkony nevyhnutne
súvisiace s výkonom predmetných služieb. Sprístupnenie údajov tretím osobám je dovolené len
v prípade, ak to ustanovuje osobitný zëkon alebo s predchâdzajúcim písomným slińlasom dotknutej
osoby.

v.
Cena

Zmluvné stľany sa dohodli vzmysle ztlkonač,. 1811996 Z. z' ocenách vzneni neskorších pľedpisov, za
vykonané služby v oblasti bezpeěnosti prâce, v oblasti ochrany pľed požiarmi' v oblâsti vodného
hospodárstva a ochľany ovzdušia a v oblasti civilnej ochľany vo výške: źgo,- c bez DPřVmesiac. V
mesačnej (paušálnej) cene 290 € bez DPH je zahrnuté plnenie povinností dodávatelä podl'a odseku III.
písm. A. Dodávatel' je platcom DPH. Fakturácia pľebehne vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca'
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.

vr.
Záverečné ustanovenĺa

V prípade ukoněenia zmluvného vzťahuje Dodávatel'povinný vrátiť všetky doklady, ktoľé obdľžal od
odbeľatel'a pľe plnenie znluvnej činnosti. o vľátení sa vyhotoví protokol, ktorý poâpíšu obe zmluvné
stľany.

Táto zmluva je uzatvorenâ na dobu neurěitú s možnosťou vypovedať ju v dohodnutej dobe, pri
dodľžaní trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorâ zač,ína plynúť pivým dňom nasledujriceňo mesiaôa,
v ktoľom bolo odstúpenie doruěené.

vs9ţty prípadné spoľy' ktoľé vzniknű ztejto zmluvy budú rięšęné vzájomnou dohodou. V pľípade, ak
nedôjde medzi zmluvnými stľanami k dohode, spoľy bude ľiešiť prísluiný súd podl'a sídla ołbératel'a.

2
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4, Dohodnuté podmienky platia pľe ľozsah služieb dohodnutých ku dňu podpísania tejto zmluvy.

5. Poplatky sa stanovujű na zćtklade cenovej hladiny ku dňu podpísania tejto zmluvy' Zmena ceny
nastane v dôsledku inflácie na zźtklade cenových indexov uvâdzaných Statistickým úradom SR a po
vzájomnej dohode'

6. Zm|uvné stľany môžu meniť obsah tejto zmluvy, pľípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode.

7. Ttúo Zm|uva nadobrida platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť od l.1l.2020.

8. Zmltlvaje vyhotovenâ v 2 ľovnocenných exemplároch, pľičom pľi podpise dohody prebeľá kaźdá zo
zmluvných stľán jeden exemplár

9. Zmluvné stľany pľehlasujú, že zmluvu si riadne pľečítali, poľozumeli jej obsahu anaznaksúhlasu ju
slobodne a vâžne podpisujú.

V Považskej Bystľici, dňa 30.l0.2020

Za dodëxatel'a: Za odberatel'a:

       
             

                                  
                      

!7 : ţili&)tL1łç' re.sk'' fr .

   

Juľaj Habala
konatel' spoloěnosti

Radovan
konatel' spoločnosti
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