
Z M L U V A
č. 1/2015, ktorou sa mení a dopĺňa zmluva č. 17/2011

Zmluvné strany:
1. Objednávateľ: Základná umelecká škola I.W.Kráľa 

Sídlo: Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica 
Zastúpený: Mgr. Blanka Cedzová, riaditeľka 
IČO: 35 995 939 
DIČ: SK 2020980038++ 

2. Dodávateľ: JARPO. s.r.o. 
Sídlo: Stred 50/30, 017 01 Považská Bystrica 
Zastúpený: Jarmila Podolinská, konateľ s.r.o. 
IČO: 46 156 887 
DIČ: 202 325 4134 
Č.účtu : 2928856681 /1100 Tatra Banka Považská Bystrica

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je:
• výkon odbornej činnosti autorizovaný bezpečnostný technik a výchova a vzdelávanie 

v oblasti ochrany práce zo strany dodávateľa pre objednávateľa. Dodávateľ bude odbornú 
činnosť vykonávať v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pr. práci v znení neskorších predpisov, ktorý bude aj vykonávať popri svojej funkcii ABT niektoré 
činnosti PZS pre zamestnancov 1. a 2. kategórie - číslo v evidencii ÚVZ SR: 
OPPL/7746/23653/2014

• Uvedené činnosti bude vykonávať osobne Jarmila Podolinská, ako odborne spôsobilá osoba.
1. Dodávateľ bude kontrolnú činnosť vykonávať v objekte objednávateľa a administratívnu činnosť vo 

vlastných priestoroch . Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do všetkých objektov a pracovísk za 
účelom previerky BOZP a dohľadu nad pracovným prostredím v rozsahu poskytovaných služieb a za 
týmto účelom poskytnúť potrebné informácie ,spoluprácu a zabezpečenie úloh zamestnávateľa.

2. Úkony vykonané dodávateľom budú zaznamenané v dokumentácií BOZP objednávateľa v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi.

3. Určením ABT nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za oblasť BOZP a pri zabezpečení 
dohľadu nad pracovnými podmienkami v súlade s platnou legislatívou

Článok II 
Dohodnuté podmienky:

1. Objednávateľ bude dodávateľovi za výkon služieb v oblasti BOZP platiť paušálne ročne dohodnutú 
sumu:
Autorizovaný bezpečnostný technik 170,- Euro
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 30,- Euro

Dohodnutá suma spolu 200,- Euro bude fakturovaná ročne obvykle v mesiaci november a uhradená 
vždy do 15 dní od dňa fakturácie prevodom na účet dodávateľa .
Dodávateľ nie je platcom DPH.

Článok III. 
Záverečé ustanovenia:

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 23.1.2015 a uzatvára sa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 
mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou.

2. Túto zmluvu možno zmeniť len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to písomne, formou dodatku ku 
zmluve. Podmienky neuvedené v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom.

3. Dodávateľ sa zaväzuje plniť včas a kvalitne dohodnuté záväzky , zachovať v tajnosti všetky skutočnosti, 
s ktorými sa oboznámi počas svojej činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutej lehote uhrádzať 
vystavené faktúry.

4. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, z čoho dodávateľ obdrží jedno a odberateľ jedno 
vyhotovenie.

V Pov Bystrici dňa 23.1.2015

objednávateľ dodávateľ


