
Dodatok č .  1.
k Dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2008

Objednávateľ: Obec ZITAVANY

Zastúpený:

Obecný úrad Žitavany
Športová 5
951 97 Žitavany
Juraj Obert - starosta obce

ICO: 37869451

Zastúpený:
IČO:
DIČ:

PoskytovateF: Pavol Maduda -  technik požiarnej ochrany
Fraňa Kráľa č. 590/69
951 97 Žitavany
Pavol Maduda -  majiteľ
35103035
1040237132

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 
30.12.2008 nasledovne:

ČI. II. Dohody - Predmet dohody ” sa dopĺňa písmenom c) v znen í:

c) Samostatné vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, 
odsek 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. dodávateľ
ským spôsobom u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 
kategórie 1 alebo 2.

ČI. III. Dohody - Miesto a doba plnenia dohody ” sa dopĺňa nasledovným textom :

Samostatné vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa ČI. II., 
písmeno c) tohto Dodatku č. 1. sa vzťahuje len pre zamestnávateľa Obec ŽITAVANY, Obec
ný úrad Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany.

Či. IV. Dohody ~ Cena plnenia dohody a platobné podmienky ” sa dopĺňa nasledovným

Cena za spracovanie základnej dokumentácie Pracovnej zdravotnej služby v prvom štvrť
roku 2015 je stanovená dohodou vo výške 150,00 € ( slovom jednostpäťdesiateur ) po 
schválení dokumentácie starostom obce.

I.

textom :



Cena za vykonanú prácu Pracovnej zdravotnej služby podľa ČI. M., písmeno c) tohto 
Dodatku č. 1. sa stanovuje dohodou vo výške 50,00 € za rok ( slovom päťdesiate u r/rok ).

Táto cena nezahŕňa prípadné merania podmienok pracovného prostredia osobami alebo 
organizáciou s platným osvedčením, ani vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok 
vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov.

Za vykonanú prácu Pracovnej zdravotnej služby poskytovateľ vystaví faktúru - daňový 
doklad vždy v mesiaci december daného roka. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturo
vanú sumu v lehote 14 dní odo dňa obdržania faktúry.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1. ostávajú naďa
lej v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie je 
určené pre objednávateľa a druhé vyhotovenie je pre poskytovateľa.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a nadobúda účinnosť od 15.01.2015.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1. prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Žitavanoch, dňa 31.12.2014
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Za objednávateľa x 
( plodpis a pečiatka )

Pavol MADUDA
Technik požiarnej ochra; 

Fraňa Kráľa č. 590/6J 
951 97 ŽTTÄW

Za poskytovateľa 
( podpis a pečiatka )



Dohoda o poskytovaní služieb

Názov dohody: Zabezpečovanie úloh v oblasti OPP a BOZP

Článok I. 
Účastníci dohody.

Objednávateľ: Obec ŽITAVANY
Obecný úrad Žitavany
Športová 5 
951 97 Žitavany 
v zastúpení starostom obce 
p. Jurajom OBERTOM 
IČO: 37869451

Zhotoviteľ: Pavol MADUDA
Technik PO a BOZP 
Fraňa Kráľa č, 590/69 
951 97 Žitavany 
IČO: 35103035 
DIČ: 1040237132

Článok n .  
Predmet dohody.

Predmetom plnenia dohody o poskytovaní služieb je :
a) Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - zabezpečovanie plnenia ustanovených 
povinností na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4, § 5 a § 9 zákona Národnej rady SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov osobou s požadovanou 
odbornou spôsobilosťou.
b) Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby pri zaisťovaní BOZP osobou s požadovanou 
odbornou spôsobilosťou v zmysle § 21, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a och
rane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III. 
Miesto a doba plnenia dohody.

Miestom plnenia dohody sú objekty a priestory vo vlastníctve alebo v správe právnickej 
osoby Obec Žitavany -  Obecný úrad Žitavany Obecného úradu Žitavany, Športová 5, 951 97 
Žitavany. Dohoda je uzatvorená od 01.01.2009 na dobu neurčitú.



Jedná sa o nasledovné objekty a priestory:

- Budova obecného úradu, Športová 5, 951 97 Žitavany.
Objekt ŠK Žitavany, Športová 486, 951 97 Žitavany.
Priestory Materskej školy, Ulica Šimkova, 951 97 Žitavany.

Článok IV. 
Cena plnenia dohody a platobné podmienky.

Cena služieb uvedených v článku II. tejto dohody sa stanovuje dohodou vo výške 59,76 € 
mesačne (1.800,33 Sk/mesiac, konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk). Fakturovať sa bude mesačne. 
Za uvedené služby zhotoviteľ vystaví faktúru - daňový doldad vždy k poslednému dňu 
daného mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote 14 dní odo dňa obdržania 
faktúry.

Článok V. 
Spôsob realizácie služieb.

Obecný úrad umožní zhotoviteľovi vstupovať do uvedených objektov a priestorov a naze
rať do príslušných dokumentov, ktoré potrebuje pri výkone svojej činnosti. Zabezpečí súčin
nosť a spoluprácu medzi zhotoviteľom a zodpovednými zamestnancami. Vytvorí zhotovite
ľovi podmienky pre výkon činnosti.

Článok VI. 
Právna zodpovednosť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude vykonávať svedomite, riadne a hospodárne. Bude 
plniť všetky zákonné požiadavky vyplývajúce z jeho činnosti v požadovaných termínoch 
a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia.

Akékoľvek zmeny alebo dodatky dohody je možno urobiť len písomnou formou na zákla
de súhlasu oboch strán. Súčasťou dohody je osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika po
žiarnej ochrany a odborného pracovníka BOZP.

Každá strana môže túto dohodu vypovedať bez udania dôvodu v trojmesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Doho
da je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. Do
hoda nadobúda účinnosť dňom podpísania.

Podpísaním tejto dohody sa ruší dohoda o poskytovaní služieb podpísaná dňa 29.12.2006.

V Žitávanoch, dňa 30.12.2008
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Zarolbjednávateľa 
(poapis a pečiatka)

P a v o l M A D U D A
Technik PO a BOZP 

Fraňa Kráľa č. 590/6«
951 97 Ž I T A V A N / / / , ^ ^

Za zhotoViteľa 
(podpis a pečiatka)


