
ZMLUVA č. 1/2015 

 
O výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a v zmysle 

zákona č.  124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

1. Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:   Filip Šamaj 

   Vodná 6, 040 01 Košice 

   IČO: 46329722 

   DIČ: 1070628966 

                Číslo účtu: 2923861617/1100 Tatra banka 

   email: filipsamaj@centrum.sk 

   t.č. 0907 175 976, 0948 006 189 

 

   

Odberateľ:  Materská škola 

  Galaktická 9 Košice 

  IČO: 35543167 

DIČ: 2021637387  

  email: ms.galakticka@netkosice.sk 

              t.č. 055/729 40 92-4, 0907 900 683 

 

2. Predmet zmluvy 

 
Výkon vybraných činností na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a civilnej ochrany na pracovisku Galaktická 9, Košice 

 

3. Povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať nasledovnú činnosť:  

 

3.1.1. Civilná ochrana 

 

3.1.2. Ochrana pred požiarmi: 

 

1. Vedenie dokumentácie OPP, a to : 

- požiarny štatút, 

- požiarne poriadky, 

- požiarno-poplachové smernice, 

- požiarno-evakuačný plán, 

- požiarnu knihu. 

 

Dokumentácia bude vedená v súlade s Vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z.  

 

2. Vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky, a to 1x za 3 mesiace, vykonanie  

kontrol stavu OPP, s vyhotovením zápisu do požiarnej knihy, príp. s vyhotovením 

samostatných zápisov z vykonaných kontrol a prehliadok. 
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3. Vykonávať školenie zamestnancov o OPP, a to novoprijatých zamestnancov  

a zamestnancov určených do protipožiarnej hliadky s vyhotovením dokumentácie zo 

školenia a odbornej prípravy, preverí opatrenia požiarno-poplachových smerníc 

formou cvičného požiarneho poplachu, s vyhotovením dokumentácie- plán, 

vyhodnotenie cvičenia - 1x 12 mesiacov. 

4. Určí miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a kontroluje ich označenie 

príslušnými bezpečnostnými tabuľkami. 

5. Stanoví preventívne opatrenia pri činnostiach zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru. 

6. Vedie evidenciu vzniknutých požiarov, vyhotoví a vedie dokumentáciu. 

7. Kontroluje vykonanie kontroly hasiacich prístrojov, opráv a plnenie hasiacich 

prístrojov, ktoré sú na pracoviskách odberateľa. 

 

3.1.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:  

 

1. Vykonávať funkciu bezpečnostného technika v objektoch odberateľa v rozsahu:  

- vykonávanie kontrol na úseku BOZP, 

- vypracovanie podkladov pre vykonanie školenia zamestnancov na úseku BOZP, 

- vypracovanie a aktualizácia zoznamu OOPP, 

- evidencia a registrácia pracovných úrazov - vedenie dokumentácie, 

- kontrola vykonania odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov, 

- vykonávať školenia vedúcich aj ostatných  pracovníkov. 

 

2. Vyhotovovať ďalšiu dokumentáciu na úseku BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. 

 

 
3.2. Odberateľ sa zaväzuje, že: 

 

- umožni vykonať školenia, odbornú prípravu zamestnancov o ochrane pred požiarmi 

 a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch odberateľa, 

- zabezpečí odstránenie závad zistených pri preventívnej protipožiarnej prehliadke  

a kontrolách stavu OPP, ako aj na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

v stanovených termínoch a hradí náklady spojené s odstránením zistených závad, 

- v prípade uplatnenia podmienok § 59 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi, orgánom štátneho požiarneho dozoru, v plnom rozsahu zodpovedá za závady  

a nedostatky zistené v jeho priestoroch, pokiaľ tieto boli písomne uvedené 

v dokumentoch, alebo písomných požiadavkách, predkladaných za oblasť prevencie, 

alebo pri vykonaných prehliadkach a kontrolách nebolo možné ich viditeľné zistenie, 

- preukázateľne a včas poskytne dodávateľovi všetky informácie o zmenách  

a úpravách, ktoré sa vyskytnú alebo ku ktorým dôjde v priestoroch odberateľa a ktoré 

majú vplyv na ochranu pred požiarmi alebo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

- zabezpečí oboznámenie dodávateľovi s termínom konania kontrol orgánmi štátneho 

odborného dozoru na úseku ochrany pred požiarmi, alebo bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ako aj s termínom konania prejednania zápisnice alebo protokolu z vykonanej 

kontroly. Umožní prítomnosť dodávateľa  na kontrole stavu OPP a  BOZP  a pri 

prejednaní zápisnice, alebo protokolu z kontroly vykonanej orgánmi štátneho odborného 

dozoru, 

- zabezpečí vypracovanie protokolu o určení prostredia pre všetky objekty  

a projektovú dokumentáciu aktuálneho stavu budovy, 



- zabezpečí odbornú prehliadku elektroinštalácie, bleskozvodov, plynu, elektrického 

ručného náradia, elektrospotrebičov, predlžovacích šnúr v zmysle platných predpisov, 

- zabezpečí odborné školenia, 

- oznámi dodávateľovi každé prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru 

najneskôr jeden deň pred nástupom do zamestnania za účelom preškolenia pri nástupe do 

zamestnania, 

- plnenie povinností uvedených v § 4 zákona o ochrane pred požiarmi a § 8 zákona  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, 

zabezpečuje odberateľ. 

 

4. Cena a spôsob platby 

 
Cena je stanovená dohodou v zmysle Zák. Č.18/1996 Z.z. za činnosť technika požiarnej 

ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany vo výške 360,- € za rok. 

Odberateľ zaplatí požadovanú sumu v dvoch splátkach  to nasledovne: 
- sumu 180,- € zaplatí do 30.6. daného roka 

- sumu 180,- € zaplatí do 31.12. daného roka 

na účet 2923861617/1100 Tatra banka  

V cene je zahrnutá aj revízia hasiacich prístrojov.  

V cene nie je zahrnutá tlaková skúška hasiacich prístrojov – cena tlakovej skúšky hasiaceho 

prístroja je 15 EUR ( vykonáva sa raz za 5 rokov). 

Odberateľ zaplatí požadovanú sumu po vystavení faktúry. Faktúra musí byť vystavená do 7 dní po 

zrealizovaní tlakovej skúšky. 
Doba splatnosti faktúry je dohodnutá obojstranne na 14 dní odo dňa jej vystavenia a úroky 

z omeškania sú stanovené na 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy. 

 

5. Záverečné ustanovenie 
 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých 

každá zo strán dostane po jednom vyhotovení. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  1.1.2015 do 31.12.2016.  

Túto zmluvu možno ukončiť po vzájomnej dohode, alebo výpoveďou. 

Táto zmluva  môže byť menená a doplňovaná iba očíslovanými dodatkami, podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 20.12.2014 

 

 

 

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

        za dodávateľa              za objednávateľa   

          Filip Šamaj        Mgr. Anna Magdošková 

 

 


