
ZMLUVA 

o vykonávaní a zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, civilnej ochrany, revízie,  opravy a tlakové skúšky požiarno-technických 

zariadení/hasiace prístroje, požiarne vodovody-hydranty/. 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné strany:  

1. Dodávateľ:  

 Jana Stulančáková - HASPOTEX 

IČO:  32473524 

IČ DPH:  SK 1025601654 

Miesto podnikania: Ondavská č.19 , 040 11 Košice 

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Košice č. 803 – 8107 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Čislo účtu: 0475837728/0900 

E-mail: haspotex@netkosice.sk 

Tel. kontakt: 0908645454 

 

 

2. Objednávateľ: 

Materská škola 

ul. Galaktická č. 9 

040 01  Košice 

IČO : 35543167 

Bank. Spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Štatutárny zástupca : Mgr. Anna Magdošková 

Tel. kontakt : 055/7294092-4 

E-mail: ms.galakticka@netkosice.sk 

 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby v oblasti 

ochrany pred požiarmi, bezpečnosti  ochrany zdravia pri práci  a  civilnej ochrany 

 

Článok I 

PREDMET ZMLUVY 

 

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti v oblasti 

ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len“BOZP“), civilnej ochrany / ďalej len „ CO“ /, podľa platných právnych predpisov 

a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané činnosti dodávateľa  podľa tejto zmluvy zaplatiť mu 

dohodnutú odplatu. 
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Článok II 

ROZSAH PREDMETU ČINNOSTI 

 

1/    Predmetom vykonávania činnosti dodávateľa v oblasti OPP bude: 

a. výkon technika požiarnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa, 

b. preventívne protipožiarne prehliadky v pravidelných intervaloch min. jedenkrát za 3 

mesiace v objektoch a priestoroch objednávateľa v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii a požiarneho štatútu, 

c. vedenie požiarnej knihy v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, 

d. vedenie a udržiavanie ustanovenej dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 

skutkovým stavom v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, 

e. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách, 

f. prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 

g. odbornú prípravu protipožiarnych hliadok pri každej zmene, minimálne však raz za 12 

mesiacov, priebežne školenie novoprijatých zamestnancov po zaradení na pracovisko, 

školenie ostatných zamestnancov minimálne raz za 24 mesiacov, zamestnancov 

zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase minimálne raz za 12 

mesiacov s overením vedomostí a vedúcich zamestnancov raz za 24 mesiacov, ďalej 

školenie zamestnancov ktorí sa prevádzajú na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko, 

alebo sa im mení spôsob práce,  

h. určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách 

technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby, 

i. zabezpečovanie vykonávania kontroly a revízie požiarnotechnických zariadení v súlade 

s predpismi o ochrane pred požiarmi podľa požiadaviek objednávateľa, 

j. účasť pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru, zabezpečenie odstránenia nedostatkov 

uvedených v zápisnici štátneho požiarneho dozoru. 

2/   Predmetom vykonávania  činnosti dodávateľa v oblasti OPP bude podľa potrieb a pokynov 

objednávateľa ďalej:  

k. kontroly hasiacich prístrojov podľa vyhl. č. 719/2002 Z. z. o kontrole prenosných 

a pojazdných hasiacich prístrojov, 

l. tlakové skúšky hydrantov a hydrantových hadíc, 

m. opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, vyradenie a likvidácia hasiacich prístrojov, 

spracovanie príslušných protokolov a revíznych správ, 

n. dodávky požiarno-technických zariadení, ich súčastí a náhradných dielov, 

o. dodávky vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a bezpečnostných piktogramov. 

3/  Spracovanie požiarno-bezpečnostných charakteristík užívaných stavieb nie je predmetom  

tejto zmluvy, cena za ich vypracovanie bude stanovená dohodou medzi objednávateľom 

a dodávateľom. 

 

4/    Predmetom činnosti dodávateľa v oblasti BOZP: 

a. vstupné a periodické školenia zamestnancov  z BOZP, 

b. preventívne prehliadky v pravidelných intervaloch 1x za 3 mesiace zamerané na 

bezpečnosť technických zariadení a osôb v objektoch a priestoroch objednávateľa. 

V prípade zistenia závažných udalostí z hľadiska BOZP informovať písomne 



objednávateľa a navrhnúť potrebné opatrenia a riešenia, prípadne zabezpečiť ich 

realizácie, 

c. šetrenie všetkých oznámených udalostí v spolupráci s vedením objednávateľa ako sú: 

pracovné úrazy, poruchy technických zariadení a prevádzkové nehody a pod., hlásenie 

zainteresovaným orgánom štátnej správy ako i následné vybavenie agendy, 

d. v prípade potreby účasť na škodovej komisii objednávateľa za účelom predkladania 

návrhov na odškodňovanie pracovných úrazov, 

e. vyjadrovať sa k otázkam zaraďovania strojov do prevádzky, resp. nových technológií 

z hľadiska BOZP, 

f. vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP, 

g. vykonávanie preventívnych kontrol na jednotlivých pracoviskách  za účelom 

zabezpečenia bezpečnej prevádzky z hľadiska BOZP,  

h. vydávanie podkladov a návrhov interných smerníc za účelom zabezpečenia BOZP 

a vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov a ostatných udalostí,  

i. byť prítomný pri štátnom dozore nad BOZP a ustanovenými pracovnými podmienkami 

(príslušný inšpektorát práce), zabezpečiť odstránenie nedostatkov z protokolu štátneho 

dozoru nad BOZP 

 

5/    Predmetom činnosti dodávateľa v oblasti CO.  

       a.  vypracovať zameranie činnosti   školy na plnenie úloh krízového riadenia,               

obrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva na aktuálny kalendárny  

            rok, 

       b  vypracovať ponuku vzdelávacieho a technického ústavu civilnej ochrany na aktuálny rok, 

       c  aktualizovať stanovenú dokumentáciu civilnej ochrany – výpis z analýzy možnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí na území mesta pre potreby školy, metodiku činnosti školy pri            

vzniku mimoriadnej udalosti, dokumentáciu na riešenie mimoriadnych udalosti, plán            

vyrozumenia a varovania, režimové opatrenia, špecifikáciu záchranných, likvidačných            

a lokalizačných prác v priestore mimoriadnej udalosti, postup evakuácie školy pri               

výstražných telefonátoch o uložení výbušniny, postup školy pri prevzatí podozrivej 

zásielky s obsahom chemických alebo biologických látok, postup školy pri napĺňaní 

Smernice č. 1/2005-E na zabezpečenie opatrenia hospodárskej mobilizácie – redukovaný 

výchovno-vzdelávací proces, plán ochrany a evakuácie žiakov, pedagogických 

a ostatných zamestnancov, plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany, plán 

ukrytia, organizáciu jednotiek CO na škole, menovacie dekréty zaradených do 

organizácie civilnej ochrany, prehľad o materiálnom a technickom vybavení štábu 

a jednotiek CO, dokumentácia  prípravy na CO, učebná osnova školenie civilnej ochrany, 

prezenčná listina, dokumentácia evakuačného strediska a výkazová dokumentácia / mapa, 

plán školy, právne normy,  prepisy, smernice /,. 
      d  v zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 

303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov 

vykonať odbornú prípravu zaradených do organizácie civilnej ochrany, školenie 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti z oblasti civilnej ochrany, 

      e  v jednotkovej cene za vykonávanie tejto  služby budú započítané všetky vedľajšie náklady 

         dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

 

 

 



Článok III 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1) Dodávateľ je povinný predkladať objednávateľovi raz štvrťročne zápisy o stave OPP, BOZP 

a CO  s návrhmi príslušných opatrení. 

2) Dodávateľ zodpovedá za to, že činnosti podľa článku II zmluvy budú v súlade s všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a inými internými predpismi. 

3) Dodávateľ je povinný rešpektovať okrem kontaktnej aj kontrolnú funkciu určených 

zamestnancov objednávateľa. 

4) Dodávateľ je povinný dohliadať na to, aby prevádzkové potreby objednávateľa neboli 

v rozpore s predpismi o OPP, BOZP a CO.. 

5) Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

objednávateľa, o ktorých sa pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy dozvie, a ktorých 

zverejnenie by bolo v rozpore so záujmami objednávateľa, a to po dobu 3 rokov 

od ukončenia výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. 

6) Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu prítomnosť svojich zamestnancov na školeniach 

a ďalších činnostiach OPP, BOZP, CO. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný rešpektovať výzvy dodávateľa na 

odstránenie nedostatkov v oblasti OPP, BOZP, CO  a tieto je povinný odstrániť v lehote do 7 

dní odo dňa ich zistenia dodávateľom, ak dodávateľ vo výzve na ich odstránenie neurčí inú 

lehotu. V prípade neodstránenia zistených nedostatkov v oblasti OPP, BOZP, CO a na 

základe výzvy dodávateľa, dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody, pokuty, penále a iné 

následky spôsobené nerešpektovaním jeho výzvy na odstránenie nedostatkov. 

8) Objednávateľ je povinný informovať dodávateľa o všetkých skutočnostiach a zmenách, 

ktoré sa dotýkajú OPP, BOZP, CO  v jeho priestoroch.  

 

Článok lV 

ODPLATA  A  JEJ   SPLATNOSŤ 

 

1) Zmluvne strany sa dohodli na celkovej odplate za výkon činnosti OPP, BOZP, CO a revízie, 

opravy a tlakové skúšky požiarno-technických zariadení na výške 290.- Eur. / slovom 

dvestodeväťdesiat eur/ ročne bez DPH. 

2) Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru za 

výkon činnosti nasledovne raz ročne na základe obojstrannej dohody. Najneskôr do konca 

príslušného roka. 

3) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania dodávateľa s platením odplaty na úroku 

z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 

 

Článok V 

PLATNOSŤ ZMLUVY 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 

2) Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou, a to 

aj bez uvedenia dôvodov. Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli na výpovednej lehote 

v trvaní 2 mesiacov, výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď dodávateľovi doručená. 



           Článok VI 

             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu obomi  zmluvnými stranami od  15.1.2013 

2) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne po dohode zmluvných strán formou 

číslovaných a podpísaných dodatkov, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3) Táto zmluva ako aj právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy môžu vzniknúť a sú neupravené 

touto zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom a 

inými slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4) Všetky spory, ktoré by zo zmluvy vznikli sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým 

dohodou. Ak k dohode nedôjde zakladá sa súdna právomoc súdu Slovenskej republiky 

mieste príslušného podľa sídla odberateľa. 

5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných 

strán. Každý rovnopis má charakter originálu. 

6) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvárajú ju 

slobodne, určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak ich súhlasnej vôle prostej 

omylu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 V Košiciach dňa: 15.1.2013 V Košiciach dňa: 15.1.2013 

 

 

 

 

 ........................... ........................... 

 dodávateľ objednávateľ 

  

 

 

 


