Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
uzavretá v zmysle $ 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb' v znenĺ neskoršich zmien a doplnkov
(v dälšomtexte iba

,,obchodný zákonník")

medzi:

1

meno:
sídlo:
ICO:
DIC:
lC OPH:
bankové spoj.:
obchodné

Beztech, s.r.o.
Miloslavov 1273,900 42 Miloslavov, Slovenská republika
35 856 793

2021725662

5K2021725662
Tatra banka, a,s., č. Ú.:262281 822811100

zastúpená štatutárnym zástupcom:
lng. Juraj Dragúň, konatel'
(v d'alšom texte iba ,,Dodávatel"')

a
2.

meno:
sĺdlo:
lČo:
DlČ:
bankové spoj.:

obchodné

obec Miloslavov
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Dexia banka, a.s, Bratislava, č. ú.: 1877406001/5600

zastÚpená štatutárnym zástupcom:
Milan Badanský, starosta
(v d'alšom texte iba ,,objednávatel"')

Táto Zmluva o dielo a o poskytovaní sluŽieb je d'alej v texte označovaná iba ako ,,Zmluva".

Dodávatel'

a

objednávatel' sú dalej v tejto Zmluve spoločne označovanĺiba ako

"zmluvné

strany"

Clánok

!

Predmet Zmluvy
1.1

Dodávatel'sa zaväzuje u Objednávatel'a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a technickými normami platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v d'alšom

texte iba ,,BozP') a ochrany pred poŽiarmi

(v d'alšom

texte iba ,,oPP") zaviesť komplexný

systém B}ZP

aoPP

asistenčných sluŽieb

a poskytovať následné komplexné sluŽby

a školenĺv

BOZP

a

oPP

vrátane

rozsahu upravenom touto Zmluvou a podl'a poŽiadaviek

objednávatel'a,
1.2

objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť Dodávatelbvi za plnenie predmetu tejto Zmluvy riadne
a včas odplatu vo výške a za podmienok dohodnutých v článku lV tejto Zmluvy'

1.3

Nadobudnutím platnosti táto Zmluva v plnom rozsahu

ruši a nahrádza Zmluvu

o dielo

a poskytovanĺ sluŽieb uzatvorenú zmluvnými stranami dňa 23.1.2015.

clánok ll
Povinnosti Dodávatel'a
2.1

Dodávatel' sa zaväzuje vykonávať na všetkých prevádzkach objednávatel'a jeden krát ročne
pravidelné previerky BOZP prostrednĺctvom autorizovaného bezpečnostného technika.

Dodávatel' sa d'alej zauäzuje vykonávať v prevádzkach objednávatel'a jeden krát za 6
mesiacov v adminishatĺvnych priestoroch a jeden kĺälza 3 mesiace v ostatných priestoroch
preventĺvne protipoŽiarne prehliadky v rozsahu tejto zmluvy technikom Po v zmysle platných
právnych predpisov.

Zoznam prevádzok objednávatel'a, v ktoých Dodávatel'zabezpečí služby v zmysle tejto
Zmluvy:
Súpisnéčíslo parc' číslo nazov
25
8'ĺ
87
181

193

243
261

262
404
999
1374
XXXX

2.2

počet zamestnancov

355/5 Neštátne zdravotné zariadenie
219t1 Základná škola - AlŽbetin Dvor
21812 Materská škola - AlŽbetin Dvor
29812,4 obecný úrad
1t1 Materská škola - Miloslava
102t2 Kultúrnv dom Miloslavov
43213 Dom smútku - AlŽbetin Dvor
113t2 Dom smútku - Miloslava
1t2 Náiomný bvtový dom - Miloslava
286t24 NáiomnÝ bvtový dom - AlŽbetin Dvor
275t20 Zariadenie pre športovcov - A'D
xxxxxx Komunitné centrum

Dodávatel'okrem iného bude v rámci previerok a prehliadok podl'a bodu 2.1 kontrolovať:

a)
b)

pracoviská, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, pracovné pomÔcky, usporiadanie
pracovných miest, organizáciu práce, dodżiavanie ustanoveni vzťahujúcich sa na
bezpečnosť práce, technických zariadeni, ustanovených pracovných podmienok, platných
bezpečnostných a hygienických predpisov a oboznámenie pracovnikov s nimi;
stav budov, pracovného prostredia, strojov, zariadeni, dopravných ciest, dopľavných
zariadenĺ' pouŽĺVanie ochranných zariadeni a osobných ochranných pracovných
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prostriedkov, vykonávanie vstupných, periodických lekárskych prehliadok, dodżiavanie
zakázaných prác Ženám, matkám a mladistvým;

c) či sú poverené obsluhou
d)
e)

0
2.3

technických zariadenĺ len osoby odborne spôsobilé,

preukázatel'ne oboznámené s poŽiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia
a zacvičené;

či zamestnávatel'zabezpečuje, aby zaškolbvani zamestnanci vykonávali na technických
zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odboľným vedomostiam vŽdy pod
vedenĺm určenéhozamestnanca s odbornou spÔsobilostbu zodpovedajúcou charakteru
činnosti;

zabezpečenie zvlášťnebezpečných a rizikouých prác;
či v dohode medzi zamestnávatel'mi, ktor'ých zamestnanci plnia ulohy na spoločnom
pracovisku, je určený rozsah zodpovednosti na vytvorenie podmienok BOZP na tomto
pracovisku.

bude Dodávatel' pĺsomne oboznamovať
zodpovedných veducich pracovnikov objednávatel'a a bude navrhovat' moŽné spÔsoby
S

ýsledkami kontrol

a zistenými nedostatkami

odstraňovania zistených záv ad.
2.4

Dodávatel'

a)

b)

c)
2.5

d

alej bude vyko návat' poradenstvo

:

pri šetrenĺ, spisovanĺ zäznamov o pracovných úrazoch, prevádzkových nehÔd, haváriĺ
a porúch technických zariadení;

pripriemyselných otravách a chorobách z povolania;
pre Objednávatel'a ako zamestnávatel'a a jeho vedúcich pracovníkov.

Dodávatel'bude vykonávat'vstupné, periodické školenie pracovnikov, vedúcich pracovnĺkov a
zástupcov zamestnancov z všeobecnej bezpečnosti práce a vodičov a pĺsomne upozorňovať
objednávatela o skončeni platnosti školenĺ pracovnĺkov, vedúcich pracovníkov a zástupcov
zamestnancov zo všeobecnej bezpečnosti práce a iných školení.

2.6

Dodávatel' bude dohliadat':
aby sa u Objednávatel'a viedli predpĺsanéprevádzkové doklady, sprievodné technické
dokumentácie technických zaľiadenĺ, doklady o vykonaných prehliadkach a skúškach

a)
b)

2.7

2.8

technických zariadení;
aby sa u objednávatel'a viedla evidencia školenĺz oblasti BOZP, lekárskych prehliadok,
vyhradených technických zariadeni, pracovných úrazov, priemyselných otráv, chorôb
z povolania, prevádzkových nehôd, haváriĺa porúch technických zarĺadenĺ.

Vypracuje a aktualĺzuje smeľnicu B}ZP a analýzu rizik a bude spolupracovat' pri kontrolách
orgánmi inšpekcie práce a orgánmidozoru podla osobitných predpisov.
Dodávatel' zabezpečíi plnenie týchto povinnostĺ:
vykonávanie vstupného a pravidelného školenia z bezpečnostia ochrany zdraviapri práci

a)
b)

c)
d)
e)

určovanie miest

so

protipoŽiarnych hliadok;

zuýšeným nebezpečenstvom vzniku poŽiaru

a

poctu členov

vypracúvanie, vedenie a udżiavanie dokumentácie ochrany pred poŽiarmi v súlade so
skutočným stavom;
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poŽiarnych poplachov;
vykonávanie preventĺvnych protipoŽĺarnych prehliadok;
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f)

vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred poŽiarmi a odbornej pripravy

g)

spolupráca pri kontrolách orgánmi štátneho poŽiarneho dozoru,

protipoŽiarnych hliadok;

Glánok ltl
Povinnosti objednávatelh

3.ĺ

Objednávatel'sa zaväzuje umoŽniť pracovnĺkom Dodávatel'a vstup do prevádzok a poskytnúť
Dodávatelbvi pri plnenĺ predmetu tejto Zmluvy všetku a akúkolVek pohebnú sucinnosť.

3.2

Objednávatel' je zodpovedný za zaškolenie a školenie pracovnĺkov, odstraňovanie zistených

zävad,za dodżiavanie termĺnov školení,odborných prehliadok a odborných skúšok
vyhradených technĺckých zariadenĺ aza bezpečný a vyhovujúci technický stav technických
zariadenĺ.

3.3

Objednávatel' sa zaväzuje dodrŽiavať ustanovenia zákona č,. 12412006 Z.z' o bezpecnosti
aochrane zdravia pri práci vznenĺ neskorších predpisov azákonač,.31412001Z.z. oochrane
pred poŽiarmi v zneni neskoršich predpisov.

3.4

Objednávatel'

sa

zaväzuje odstraňovať nedostatky zistené Dodávatelbm

alebo

Objednávatelbm pri kontrolnej činnosti.
3.5

Objednávatel' je povinný pisomne nahlasovať Dodávatelbvi:
nástup nových pracovnikov, ktor'ých prijĺma do pracovného pomeru;

a)
b)

c)
d)

e)

0

g)
h)
3.6

povolený vstup cudzích pracovnĺkov na vlastné pracovisko, spôsob zabezpečenia
a určenia zodpovednosti v oblasti

B)ZP

a

oPP

na týchto pracoviskách;

pracoviská a práce, kde plnia Úlohy zamestnanciviaceých zamestnávatelbv, sposob
zabezpečenia a určenia zodpovednostĺv oblasti B9ZP a oPP na týchto pracoviskách
nákup nových strojov a zariadenĺ;
a ustanoveným spÔsobom oznamovat' registrované pracovné úrazy, choroby z povolania,
prevádzkové nehody a poruchy technických zariadenĺ, priemyselné otravy a okolnosti ich
vzniku príslušnémuinšpektorátu práce,
vykonané prehliadky a skúškytechnĺckých zariadenĺ
vykonané školenia a lekárske prehliadky zamestnancov.

objednávatel' je povinný viesť:

a)
b)

3.7

začatie prác na novom pracovisku;

predpisané prevádzkové doklady, sprievodné technické dokumentácie technických
zariadeni, doklady o vykonaných prehliadkach a skúškach technických zariadenĺ;
evidenciu školenĺ z oblasti B0ZP a OPP, lekárskych prehliadok, vyhradených technických
zariadeni, pracovných Úrazov, priemyselných otráv, chorôb z povolania, prevádzkových
nehôd, havárii a porúch technických zariadenĺ'

Objednávatel' je povinný podl'a potreby merať a registrovať fyzikálne a chemické škodliviny
V pracovnom prostredí, napr. meranie hluku, osvetlenia, prašnosti, chemických škodlĺvina pod,,
rizikové práce a pracoviská.
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3.8

Objednávatel'

je povinný bez omeškanĺa najneskÔr však do 24 hodín od vzniku

udalosti

telefonicky, pĺsomne, elektronickou poštou alebo faxom informovať Dodávatel'a o vzniku
kaŽdého pracovného úrazu, choroby z povolania, prevádzkovej nehody, poŽiaru, porúch
technických zariadeni alebo ohlásenia kontroly zo strany štátneho odborného dozoru.
Dodávatel' v týchto prĺpadoch poskytne objednávatelbvi asistenčnésluŽby.

3.9

objednávatel' sa zaväzuje umoŽnit' Dodávatelbvi vykonávanie fotodokumentácie priestorov
a dokladov za účelomplnenia predmetu Zmluvy.

3.10

Objednávatel' je povinný bezodkladne pĺsomne informovat' Dodávatel'a o zrušeniach
existujúcich prevádzok objednávatel'a alebo zriadenĺ nových prevádzok Objednávatel'a
prĺpadne o zmene ich adries.

ctánok !V
Odplata
4.1

Zmluvné strany sa dohodli a objednávatel'sa zaväzuje platiť Dodávatelbvi za plnenie predmetu
Zmluvy odplatu vo výške 250,- EUR, slovom dvestopätUesiat eur, mesačne bez DPH (v d'alšom
texte iba ,,odplata"). K odplate bude fakturovaná DPH vo výške v zmysle prislušných právnych
predpisov platných v čase fakturácie.

4.2

V odplate podl'a bodu 4.1 tohto článku Zmluvy sú uŽ zahrnuté všetky a akékol'vek náklady
vynaloŽené Dodávatelbm za účelomplnenia predmetu tejto Zmluvy s výnimkou nákladov za
sluŽby poskýované nad rámec tejto Zmluvy, ktoré budú vŽdy vopred dohodnuté a potvrdené
objednávkou, Ceny sluŽieb poskytovaných nad rámec tejto zmluvy sú podrobne špecifikované
v prĺlohe č' 1, ktorá je neoddelitel'nou súcastbu tejto Zmluvy.

4.3

odplatu podl'a bodu 4.1 bude Dodávatel' fakturovať objednávatelbvi vŽdy v pruý deň
kalendárneho mesĺaca nasledujúceho po mesiaci, za ktoý bude odp|atu fakturovať, so
splatnostbu 14 dnĺ odo dňa vystavenia faktúry.

4.4

Povinnosť objednávatel'a uhradiť odplatu podl'a tohto článku je splnená dňom pripĺsania
odplaty v prospech účtuDodávatela.

4.5

V pripade poskytovania sluŽieb nad rámec tejto Zmluvy sa objednávatel' zaväzuje zaplatit'
Dodávatel'ovi odplatu vo výške uvedenej v cennĺku, ktoý tvori ako priloha č' 1 neoddelitel'nú
sÚčasť tejto Zmluvy. odplatu za sluŽby nad rámec tejto Zmluvy bude Dodávatel' fakturovať
objednávatel'ovi spolu s odplatou podl'a bodu 4,3 tohto článku.

4.6

V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou odplaty a/alebo odplaty za sluŽby nad rámec
tejto Zmluvy podl'a tohto článku sa objednávatel'zaväzuje na základe vyúčtovaniaDodávatel'a
zaplatiť Dodávatelbvi úrok zomeškania vo vyške 0,05% zdlŽnej sumy za kaŽdý začatý deň

omeškanĺa'

5.1

CÉnok v
ostatné ustanovenia

Dodávatel' zodpovedá za škodu spôsobenú vadným plnenĺm v zmysle prĺslušných ustanovenĺ

0bchodného zákonnĺka'
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5.2

Dodávatel' sa zaväzuje plnenie pľedmetu tejto Zmluvy poskýovať v súlade s platnými
všeobecne zäuäznýmiprávnymi predpismi, s odbornýmiznalost'amia odbornou starostlivostbu.
Pokial'by počas účinnostiZmluvy došlo k zmene príslušnýchprávnych predpisov či technických

noriem, je povinnostbu Dodávatel'a uviest' prĺslušnúdokumentáciu do súladu, prĺpadne
pokračovaťv poskytovanĺ sluŽieb v súlade s týmito zmenami a v lehotách daných novými
právnymi predpismi či technickými normami.

5.3

Dodávatel'

sa

zaväzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy rešpektovať rozhodnutia

objednávatel'a v prípade, Že nebudú V rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a technickými noľmami s tým, Že je povinný upozorniť objednávatela na moŽné
negatĺvne dosledky jeho rozhodnuti vrátane dÔsledkov, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť
práce a ochranu proti poŽiarom na pracoviskách Objednávatel'a.
5.4

Dodávatel'disponuje potrebnými osvedčeniami a oprávneniami pľe poskytovanie sluŽieb BOZP
a OPP.

5.5

V zmysle $ 21 ods. 7 zákona 124ĺ2006 Z.z' o B1ZP v znení neskoršĺch predpisov ,,zriadenĺm
bezpečnostnotechnickej sluŽby nie je dotknuté plnenie povinnostĺ
zodpovednosť
zamestnávatel'a za bezpečnost'a zdravie pri práci,"

5.6

V zmysle $ 6 zákona 31412001 Z.z, o ochrane pred poŽiarmi v znenĺ neskoršĺch predpisov nie
je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu, právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej
osoby za plnenie povinností na úseku ochrany pred poŽiarmi'

5.7

Zmluvné strany sa dohodli a Objednávatel' súhlasi s tým, Že Dodávatel' bude uvádzať meno
Objednávatel'a v zozname referencií Dodávatel'a, ktoý sa týka poskytovania komplexných

a

sluŽieb

6.1
6.2

BozP'

Glánok vl
Účinnost' Zmluvy a vypovedanie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Zmluvné strany sa dohodli, Že tÚto Zmluvu mÔŽe kaŽdá zo zmluvných strán pĺsomne
vypovedať i bez udania dovodu, pričom výpovedná lehota je 3 kalendáľne mesiace a zaćina
plynúťpruým dňom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomná výpoved'
doručená druhej zmluvnej strane. Výpoved' moŽno doručiť druhej zmluvnej strane najmä
doporučenou poštovou zásielkou, elektľonickou poštou, faxom, osobne proti podpisu druhej
zmluvnej strany, kuriérskou sluŽbou alebo iným vhodným spÔsobom. Pre prípad akýchkol'vek
nezrovnalostĺ sa zmluvné strany dohodli, Že vypoved'sa povaŽuje za doručenúdruhej zmluvnej
strane piatym dňom odo dňa jej odoslania a to aj v prĺpade, ak sa druhá zmluvná strana
o výpovedi nedozvedela.

6.3

V prípade výpovede tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné azaväzujÚ sa plnit'si voči druhej
zmluvnej strane povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy aŽ do uplynutia vypovednej lehoty.

6.4

Zmluvné strany sa dohodli, Že v pripade ak bude objednávatel' s platenĺm Odplaty a/alebo
s platením odplaty za sluŽby poskytované nad rámec tejto Zmluvy a/alebo s preplatenĺm
cestovných nákladov Dodávatela na cesty realizované Dodávatelbm za účelomplnenia
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predmetu tejto Zmluvy alebo akejkolVek ich časti v omeškanĺ o viac ako 30 dnĺ, je Dodávatel'

od tejto Zmluvy odstúpiťdoručenĺm pĺsomného odstúpenia od tejto Zmluvy
Objednávatelbvi' odstúpenim Dodávatela od tejto Zmluvy táto Zmluva v plnom rozsahu zanikä
a zmluvné strany nie sú viac jej ustanoveniami viazané. Odstúpenie moŽno objednávatelbvi
doručiťnajmä doporučenou poštovou zásielkou, elektronickou poštou, faxom, osobne proti
oprávnený

podpisu objednávatel'a, kuriérskou sluŽbou alebo iným vhodným sposobom' Pre prĺpad
akýchkolVek nezrovnalosti sa zmluvné strany dohodli, Že Odstúpenie sa povaŽuje za doručené
objednávatelbvi piatym dňom odo dňa jeho odoslania a to aj v prĺpade, ak sa objednávatel'
o odstúpeni nedozvedel.

Clánok Vtl
Povinnost' m!čanlivosti a dôvernost' informácií
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky rłdaje a ĺnformácie súvisiace s touto Zmluvou, ktoré si
poskytnú alebo s ktoými prĺdu do styku pred uzavretĺm tejto Zmluvy a kedykolVek počas
účinnosti tejto Zmluvy, a ktoré nie sú veĘne známe, sa povaŽujú za dÔverné v zmysle $ 271
Obchodného zákonnĺka (v d'alšom texte iba ,,Dôverné informácie").

7.2

Zmluvné strany sa zaväzujú, Že Dôverné informácie zachovajú v tajnosti a nevyuŽijú alebo
nezneuŽijÚ ich pre vlastné Účely, ani ich neprezradia tretej osobe okrem prĺpadov, kedy je ich
vyuŽitie nevyhnutné alebo uŽitočnéza Účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy, nikdy však
v prĺpade, ak by prezradenie Dôverných informáciĺ bolo čo i len spÔsobilé privodiť druhej
zmluvnejstrane škodu'

7.3

Pre potreby tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za Dôverné informácie je potrebné

i

povaŽovať všetko, čo st]visi s obchodnou, administrativnou či technickou činnostbu
zmluvných strán (vrátane obsahu tejto Zmluvy) a teda všetky informácie, ktoré nie sú v
obchodných kruhoch beŽne dostupné, Ďabj sa za Dôverné informácie povaŽujú informácie,
ktoré majú byt podl'a priania jednej zo zmluvných strán utajené a zároveň, ktoré sú za dôverné
označené jednou zo zmluvných strán priamo pri osobnom, telefonickom alebo inom kontakte,
resp. najneskôr do piatich (5) dnĺ odo dňa takéhoto kontaktu pĺsomne prehlásené jednou zo
zmluvných strán za dôverné, pokial' je takéto oznámenie preukázatel'ne dorucené druhej
zmluvnej strane. Za Dôverné informácie je potrebné povaŽovat' aj všetko to, co by mohlo
ohroziť dobré meno jednej zo zmluvných strán.

článok Vllt
Záverečné ustanovenia

8.í

Sporné otázky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, budú riešit'zmluvné strany prednostne rokovanĺm.

8.2

Zmeny

8.3

Vzt'ahy zmluvných strán neupravené v
obchodného zákonnĺka.

8.4

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcideň po zverejneni na webovom sídle obce.

a doplnky tejto Zmluvy mÔŽu byt' uskutočnenélen formou pĺsomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
Ęto Zmluve sa

riadia prĺslušnými ustanoveniami

7

8.5

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origĺnálnych exemplároch, z ktoých kaŽdá zmluvná strana
obdrŽí po podpĺsanĺ Zmluvy jedno vyhotovenie.

8.6

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si túto Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak toho, Že
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli' ju podpĺsali.

8.7

Zmluvné strany vyhlasujú, Že osoby, ktoré túto Zmluvu v ich mene podpisali, su oprávnené

takto konať za zmluvné strany a zaväzovať ich'
8.8

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo neskÔľ shatia
platnosť alebo účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovenĺ'

Miloslavov, 1.12.2017

Miloslavov, 14.12.2017

Bcztcch, s.r.o.
Ir4iloslavov 1273
900 42 Miloslavov

lĆ0' lssń;s:]. lĆ DPli: S}oDl725ú62

V

mene spoločnostĺBeztech, s.r.o
lng. JuĘ Dragúň, konatel'

I

a

v mene
Milan B

,

starosta

I

Prĺloha č. 'l

Cenník s!užieb nad rámec zmluvnej paušálnejceny
Cena za osobu v € bez DPH

Názov školenia
obsluha
obsluha
obsluha
obsluha
obsluha

ZR

RK oŠ duplikát

130

110 15

5

13

motorou7ch vozíkov

100

45

15

5

13

poľnohospodárskvch stroiov

100

45

1

5

5

1

ret'azovei motorovei pílv pri inei činnosti
reťazovei motorovei pílv priťaŽbe dreva

100

N

15

5

13

250

N

15

5

13

40

N

I5

5

1

45

I5

5

13

130

65

15

18

13

100

45

15

5

13

100

N

18

13

30

N

15
15

5

13

50

N

15

5

í3

60

N

'ĺ5

5

13

stavebných stroiov

1

Obsluha krovinorezu
Lešenár - podľa druhu lešenia

75

-1

00

oŠ20

3

3

Žeriavnik
- autoŽeriaw a veŽové Žeriaw sk. Aa

2

- mostové. stĺpové a kozové Žeriaw

obsluha pracovnÝch ološínautomobilorných sk. Ab
obsluha výťahov sk. Ad1' Be
Viazač bremien

2

obsluha zdvĺhacich zariadeni
- nezaradené do tried HR' RN. RZ sk' Ae
_ zdvíhacie čelá a zvislé bránv sk. Bd4. Bf

30

N

1

5

5

13

- pracovné plošinv pohvblivé - ostatné sk. Ab

50

N

15

5

13

Poskvtovanie prvei pomoci

20

N

17

2

P

N

2

'ĺ5

P

P

N

15

2

13

P

N

P

P

P
P
P

N
N

P
P

N

P

BP
BP
BP
BP

20

2

17

Firemnívodiči
Práce vo vŕškach

BoZP vedúci zamestnanci
BOZP zamestnanci
ochrana pred poŽiarmi
ProtipoŽiarna hliadka
3
Aktualizačná odborná príprava

ZK - základný kuz
RK - rozširovací kurz

oŠ- opakované školenie

oŠ20 - opakované školenie s

P
P

účast'ou20 a viac osÔb v jednom termíne

N - nerozširuje sa
BP - bez preukazu

P -zahrnuté v paušálnej sadzbe

1

pri ZK, RK a vystavení duplikátu v prípade záujmu o vystavenie preukazu Ústavom vzdelávania a
sluŽieb pripočítat'23€bez DPH za osobu.
2 pri ZK a RK pripočítaťza kaŽdú osobu skúškuna Tl sR 60€ bez DPH, za vystavenie preukazu NlP
5€ kolok. Cena medzinárodného ceńifikátu vydaného Tl SR je 20€ bez DPH.
AoP pre všetky druhy preukazov a osvedčenív intervale 1xza 5 rokov

'

Mimoriadna kontrola BOZP

100 € / pracovisko

Hasiac prístroje

Práškouý prenosný hasiaci prístroj 6kg
Kontrola hasiaceho prístroja

+

dżiak + značka

33€

2€

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

I

