Zmluva ě.412008
uzatvorená v zmys|e s 269 obchodného zákonníka
cl.|. Zmluvné stranv.
Dodávate|':

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,

K|emensova č.8, 8,13 61 Bratis|ava ,
Štatutárny orgán : Ing. Dalibor Zelený, generálny riaditeÍ ŽSR
vo veci týkajúcej sa odštepného závodu
Ústredný inštitútvzdelávanla a psychológie
Legionárska 27, 831 04 Bratis|ava
osoba oprávnená vo veciach zm|uvných : PhDr. Pave! Díte, riaditer Úlvp
tČo: gt3 64 5o1
|Č DPH : SK2O2O48O121
D|Č :2020480121
Bankové spojenie
Tatrabanka,a.s., č.Ú. 262073437011100
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratis|ava l, oddie| Po, vo
v|oŽke č.312|8
:

:

Odberatel':
Adresa

tČo
tČ opH

Technická obnova a ochrana Železníc, a's.
Sad SNP 667l|O,0 l0 01 ŽiIina
43 861 105

:

:

sK2022502812

:

D|Č
Bankové spojenie
Čís|oúčtu
P|atca DPH ( áno - nie )
osoba oprávnená vo veciach zmIuvných

2022502812
Čsos, a's. Pobočka Žilrna

:

:

256627 t317 500
áno
lng.Stanis]av Bořuta, predseda predstavencztva generálny riaditel'

:

:

Zapísaný v obchodnom registri

;

:

oS Žilina' oddiel:SA, vložka číslo:10617/SL

čl. ll. preamet zmluvv.
Predmetom zmluvy je

:

1. odborná

prÍprava a overovanie odbornej spÓsobi|osti v zmys|e $ 27 a $ 46 zákona č.
164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov
.

1 .1

'

vykonanie povinného Ško|eniadodávate|'om pre prihlásených zamestnancov
odberate|'a pod|'a predpisu ŽsR ok z
,

1.2.vykonanie odborných, periodických odborných, praktických, mimoriadnych skúšok
a skÚšok spÓsobi|osti dodávate|'om pre prih|ásených zamestnancov odberate|'a
podl'a predpisu ŽSR ox z,
1.3. vykonanie zák|adného ško|enia BoZP (všeobecná a odborná čast') a opakovaného
ško|enia BozP (všeobecná a odborná čast') pod|'a predpisu ŽSR ok z,
1.4. príprava zamestnancov odberate|'a na odborné skÚšky - konzu|tácie a kuzy pod|'a
predpisu ŽsR ok z.

2'

Psycho|ogické činnosti

:

2.1. vykonanie vstupného, periodického, mimoriadneho psycho|ogického vyšetrenia a
posttraumatická starost|ivost' zamestnancov odberate|'a v zmys|e Vyh|ášky
č'49912007 Z.z.
2'2' vykonanie iných psychoIogických ěinností, tréningových programov a servisných
činnostína základe objednávky odberate|'a
,

-L.

3.

Poskytovanie sluŽieb dohodou na zák|ade špecifikovanej objednávky odberate|'a.

Čl. |||. Práva a povinnostizm|uvnÝch strán.
Dodávatel':

Dodávate|' poskytne odberate|'ovi objednané s|uŽby

1.

2'
3.
4.

.

v poŽadovanom mnoŽstve, kva|ite a v čase,
kva|ifikovanými |ektormi a psycho|ógmi,
v priestoroch dodávate|'a štandardne vybavených pre úče|yposkytovaných s|uŽieb,

v)mys|e vŠeobecne závázných právnych piedpisov a noriem, predpisov ŽSR okt,
Žsn orz a učebných p|ánov.

Prepis ok1 obsahuje ustanovenia o posudzovaní psycho|ogickej spÓsobi|osti, určuje
okruh osÓb, ktoré podliehajú posudzovaniu spÓsobi|osti, stanovuje rozsah, postup a spÓsob
posudzovania spÓsobiIosti.

Predpis okz obsahuje jednotné ustanovenia pre organizovanie, vykonávanie,

hodnotenie a

administratívu skúšok,postup pri výcviku

a zácviku, organizovanie

a

vykonávanie ŠkoIenia.

Odberate!':
Podmienkou pre vykonanie poŽadovaných s|uŽieb je predloŽenie objednávky a

1.

menného zoznamu zamestnancov odberatel'a na povinné ško|enie

' ě|enených pod|'a
na skÚšky zamestnancov

odbornej spÓsobilosti pod|'a predpisu ŽSn ok 2,

vyp|nenej' podpísanej a potvrdenej prih|ášky
odberatel'a ktorí sa zúčastniana odborných, periodických odborných, praktických,
mimoriadnych skÚšok a skúšokspÓsobi|osti pod|'a predpisu Žsn or 2 v predpísanom
časovom predstihu pred rea|izáciou uvedených skúšok
riadne vyp|nenej, podpísanej a potvrdenej prihlášky na BoZP zamestnancov odberate|'a
na zák|ádné, aÉbo opakovaná Ško|enieBozP podl'a predpisu ŽSR ok 2 najneskÓr

2. riadne
3.
4.

:

,

v deň rea|izácie,

menného zoznamu zamestnancov odberate|'a, ktorí sa zúčastniaprípravy na odbornÚ
skúšku ( konzu|tácie, kuzy ) pod|'a predpisu Žsn or 2 a iných vzdelávacích akciách
reaIizovaných dodávatel'om,

5. riadne
6.

vyp|neného, podpísanéhoa potvrdeného t|ačiva ,,Posudok o psychologickej
spÓsobiIosti'' v zmysIe Prí|ohy č.9 Vyhlášky ě,.49912007 Z.z. odberatel'om zaslanejj
spravid|a 3 týŽdne pred poŽiadavkou na termín vyšetrenia
objednávky na poskytnutie d'a|ších špecifikovaných s|uŽieb.
Čl. lV. Doba plnenia.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'
Ktoráko|'vek zo zm|uvných strán mÓŽe vypovedat' zm|uvu v prípade porušenia
zm|uvných povinností druhou stranou, alebo a1 ziných dÓvodov. Výpovedná |ehota je 1
mesačná azalína p|ynút'prvým dňom nas|edujúceho mesiaca po doručenívýpovede.

čl. V. Cenové a ptatobné podmienkv.
Za poskytnuté sluŽby podl'a predmetu zmIuvy bude dodávate|'poŽadovať cenu pod|'a
aktuá|neho Cenníka s|uŽieb U|VP, ktorý dodávate|' pred|oŽí odberate|'ovi. odberatel'vykoná
úhradu faktúry po ukoněení poskytnutej sluŽby dodávate|'om. Sp|atnost'faktúry je 14 dní odo
dňa jej vystavenia. Ak faktÚra nebude uhradená do 30 dní od dátumu jej sp|atnosti,
dodávate|'za d'a|šie výkony bude poŽadovat' úhradu ceny vopred.

cI. Vl. Zmluvná pokuta.
Dodávatel' si vyhradzuje právo up|atnit' zm|uvnú pokutu pre prípad nedodrŽania
zmIuvných podmienok voči odberate|'ovi v prípade, ak odberate|' odstúpi, resp. nedodrží
stanovené podmienky závázného prih|ásenia zamestnancov na objednaný výkon. Zm|uvnú
pokutu pre prípad nedodržania zm|uvných podmienok sa up|atní v prípade, ak odberatel'
zrušíobjednaný výkon v |ehote kratŠejako 7 dní pred začiatkom. Výška zm|uvnej pokuty pre
prípad nedodrŽania zm|uvných podmienok bude v hodnote 30o/o z ceny objednaného
výkonu'

čl. vu. Závereénéustanovenia.
Pokia|'v tejto zm|uve nebo|o dohodnuté niečo inak, vzájomné vzťahy zm|uvných strán

sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami občianskeho
zákonníka. Zmeny a doplnky tejto zm|uvy je moŽné robit' |en formou písomných dodatkov,
ktoré musia byt' podpísané oprávneným zástupcom kaŽdej zo zm|uvných strán. Táto zm|uva
vyhotovená v dvoch exemp|ároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrŽí jedno
vyhotovenie.
Podpisom Zm|uvy č,.412008 sa rušíZm|uva ě.1212003.
Zm|uva nadobúda p|atnost'dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zm|uvných
strán a účinnost'dňom od 22.02.2008 .

je

V Bratis|ave' dňa

22.02.2008

PhDr. Pavel Díte
riaditel Ú|VP

V Žitina

dňa

ittiltllc.
ftcl|lllclfi 0Bl{0tll l0tlfllttl
'.s'
(TOOZI

pečiatka a podpis odberatel'a
Ing. Stanislav Bořuta
predseda predstavenctva a generálny riaditel'

