
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 07/2005 
o obstaraní činnosti bezpečnostnotechnickej služby 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo: Hlavná 17, 917 01 Trnava 

IČO: 00 598 135  

DIČ: 2021190963 

IČ DPH: SK2021190963 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Konajúci: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Iveta Jakubovská – I&J 

Sídlo: Veterná 6559/36, 917 01 Trnava 

IČO: 41 696 913 

DIČ: 1075391779 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Konajúci: Iveta Jakubovská, bezpečnostný technik  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

 

Zmluvné strany dohody uzatvorili dňa 30. júna 2005 zmluvu o dielo č. 07/2005 o obstaraní 

činnosti bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bolo 

vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z.z.  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, t.j. napomáhanie plneniu úloh, vyplývajúcich pre zabezpečenie 

základných podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie alebo zníženie rizika 

vzniku pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce (ďalej len „bezpečnosť pri 

práci“), úloh vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarni v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „požiarna bezpečnosť“) a úloh vyplývajúcich z § 30a ods. 4 

písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie 

vylúčenia alebo zníženia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce (ďalej 

len „pracovná zdravotná služba“) na pracoviskách a pri vykonaných pracovných činnostiach  

za podmienok stanovených touto zmluvou a dodatkami k tejto zmluve. Zmluva nadobudla 

účinnosť dňom 30. júna 2005. Špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v článku 4. vyššie 

uvedenej zmluvy.  

 

 

 



Článok III. 

Predmet dohody 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený zmluvou o dielo č. 07/2005 

končí 15.09.2019. 

 

2. Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody, ktoré vznikli za trvania zmluvného vzťahu z 

predmetnej zmluvy zostávajú nedotknuté. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník. 

 

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

3. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

v Trnave, dňa 5.9.2019 

 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

       Ing. Martin Turčan      Iveta Jakubovská     

           objednávateľ                       zhotoviteľ  

 
 

 

 

 

 

 

Zverejnené dňa: 6.9.2019 


