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Z M L U V A
o zabezpečení činnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby

Zmluvné strany:

Materská škola
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
/ďakej len objednávateľ/

Mgr. Peter Vaľo
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Zastúpenie:
/ďalej len dodávateľ/

uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečení činnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostno
technickej služby

Štefánikova 70, 071 01 Michalovce
45237654
1081745500
Slovenská sporiteľňa
SK2509000000005120657683
Mgr. Peter Vaľo

S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
35542128
2021635528
Anna Veľková

Č1.1
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je výkon činnosti technika protipožiarnej ochrany a zabezpečení bezpečnostnotechnickej 
služby.

Č1.2
Záväzky zmluvných strán

Dodávateľ sa zaväzuje:

zabezpečiť kvalifikovaný výkon činnosti technika protipožiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 
314/2001 o ochrane pred požiarmi a výkon bezpečnostnotechnickej služby v súlade so zákonom 
č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
kontrolovať dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vykonávať školenia pracovníkov o ochrane pred požiarmi,
vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať preventívne protipožiarne 
prehliadky objektov a priestorov objednávateľa, 
vykonávať preventívne kontroly používania OOPP,
dodávateľ je povinný zúčastniť sa každej kontroly orgánu HaZZ a inšpektorátu práce, 
o všetkých kontrolách z PO a BOZP viesť záznamy o zistených chybách a závadach a spolu so 
zodpovednými pracovníkmi prijímať nápravné opatrenia s uvedeným termínom odstránenia závad a 
následných kontrol,



Objednávateľ sa zaväzuje:

vytvoriť dodávateľovi nevyhnutné podmienky pre dôsledné plnenie prevzatých záväzkov, najmä 
poskytnúť mu všetku dokumentáciu týkajúcu sa priestorov, ktoré sú predmetom zmluvy a umožniť mu 
vstup do týchto priestorov,
prerokovať s dodávateľom obsahovú náplň a prípadné zmeny vnútorných predpisov týkajúcich sa 
ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytnúť mu všetky dostupné 
informácie,
všetku dokumentáciu a informácie týkajúce sa ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci odovzdať dodávateľovi,
zabezpečovanie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objednávateľa sa bude 
prevádzať výlučne na náklady objednávateľa,

Č1.3
V

Cas a rozsah plnenia

1. Čas a rozsah kontroly objektov a priestorov v správe objednávateľa sa riadi v prípade ochrany pred 
požiarmi vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. V prípade bezpečnosti a ochrany pri 
práci si dodávateľ vyhradzuje právo previesť preventívne prehliadky kedykoľvek a na ktoromkoľvek 
pracovisku v pracovnom čase.

2. Čas a rozsah na vypracovanie dokumentácie sa stanovuje priebežne po celý čas trvania zmluvy.
V

C1.4
Finančné záväzky

1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytované služby uhradiť štvrťročne 90 EUR /slovom deväťdesiat eur
2. Úhrada za vykonané služby bude prevedená do 14 dni po obdržaní faktúry dodávateľa.
3. Úhrada za vykonané služby bude vyplatená v hotovosti, alebo poukázaná na účet dodávateľa.

Č1.5
Platnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom 1.1.2018 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2022. Zmluvné strany 
sa dohodli na plnení vzájomných záväzkov po celú dobu trvania zmluvy.

2. Zmeny alebo dodatky k zmluve je možné vykonať iba po vzájomnom súhlase zmluvných strán a to 
výhradne písomnou formou.

3. Zmluva vzniká písomnou dohodou oboch zmluvných strán ojej celkovom obsahu.
Začiatok plnenia sa stanovuje na deň 1.1.2018.

ČI.6
Ukončenie zmluvy

1. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana a to v jednomesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začína plynúť od prvého dňa následujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a to 
výhradne písomnou formou.

V Michalovciach dňa 22. 12.2017

Za objednávateľa: Za dodávateľa:


