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Z M L U V A   č. 03/07/2020 
 

o poskytovaní služieb „Technika požiarnej ochrany“ vyplývajúcich zo zákona                  

NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov                                                                   

a o poskytovaní bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 

v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka  

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220,  Nitra  

Sídlo: Novozámocká 220, 949 05  Nitra  

IČO: 42 114 985 

DIČ: 2022445799 

Zastúpený: Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka školy 

      

Dodávateľ: 

Ing. Jaroslav Tokár – Facility management 

Dolnočermánska 1645/89, 949 11 Nitra 

IČO: 52 063 623 

IČ DPH: SK 1075832868 

Zastúpený: Jaroslav Tokár      

 

I. Predmet zmluvy 

 

OPP : Predmetom zmluvy je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich právnickej 

osobe z § 32 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zb. a to konkrétne nasledovné činnosti z oblasti 

ochrany pred požiarmi: 

 vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade 

so skutočným stavom (§24 písm. a) až m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zb.) 

 prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 

 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch 

právnickej osoby,  

 určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách 

technologických zariadení, pri opravách zariadení 

 

BOZP : Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 

BOZP v znení neskorších predpisov a to konkrétne nasledovné činnosti . 

 riadenie usmerňovanie a kontrola činnosti a stavu BOZP objednávateľa, 

 predkladanie návrhov opatrení smerujúcich k zníženiu pracovných rizík, 

 kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracoviskách objednávateľa, 

 zisťovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vedenie evidencie pracovných úrazov, 

 navrhovanie opatrení na odstránenie príčin vzniku pracovných úrazov riaditeľovi 

spoločnosti, 

 zabezpečovanie odborných školení pracovníkov objednávateľa na úseku BOZP (01), 

 vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným 

stavom, 

 vypracovanie a vedenie evidencie vyhradených technických zariadení.  
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II.    Platobné vzťahy 

1. Za vypracovanie prvotnej dokumentácie BOZP a PO uhradí objednávateľ 
jednorazovo čiastku 0,00 € (bez DPH) po odovzdaní dokumentácie a vystavení 
faktúry v hotovosti.  

2. Za zabezpečenie činností vyplývajúcich zo zmluvy bude účtovaná paušálna odmena 
mesačne 110,00 € bez DPH. 

3. Úhrada faktúry za práce čl. I v zmysle čl. II tejto zmluvy bude vykonaná po 
predložení faktúry dodávateľom objednávateľovi. 

4. Objednávateľ je povinný do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry uhradiť sumu podľa 
čl. II ods. 1 a 2 tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade omeškania platby v lehote splatnosti 
doručenej faktúry, bude dodávateľ účtovať zákonom dovolené úroky z omeškania, 
v súlade s platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania platby za vykonané práce, môže 
dodávateľ účtovať aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý 
deň omeškania.  

III. Ostatné 

1. Dodávateľ sa zaväzuje k riadnemu plneniu predmetu zmluvy. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že ak bude vykonaná kontrola zo strany Inšpektorátu práce 

resp. Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru bude účinne 
spolupracovať s orgánmi dozoru. 

3. Dodávateľ nenesie hmotnú ani finančnú zodpovednosť za škody vzniknuté právnickej 
osobe spôsobené požiarom, výbuchom, úrazom, smrťou prevádzkovou nehodou 
(haváriou), alebo poruchou technického zariadenia. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje ¼ ročne podať objednávateľovi správu o stave BOZP.  
5. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť prevádzkové aj ostatné priestory a poskytnúť 

materiály a dokumentáciu (projektovú) dôležité z hľadiska ochrany pred požiarmi a 
BOZP.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť 3 dni vopred prijatie novoprijatého zamestnanca z 
dôvodu vykonania školenia. 

7. Dodávateľ má povinnosť a zmluva je uzatvorená pre jednu prevádzku objednávateľa 
a pre aktuálny počet zamestnancov objednávateľa v čase podpisu zmluvy.  

8. V prípade navýšenia počtu zamestnancov o viac ako 10% má dodávateľ právo navýšiť 
fakturovanú  sumu o % navýšenia počtu zamestnancov.  

 

IV. Zmeny a doplnky 

Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve, musia byť dohodnuté písomne, označené 
číslovaním v poradí ich vzniku a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

V. Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami. Uzatvára sa na 
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. Zmluva môže byť ukončená aj 
dohodou. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží 1 výtlačok. 
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V Nitre dňa 31.07.2020 
 

Objednávateľ:        Dodávateľ: 
 
 
 
 
 
 

     ......................................                                                               ....................................... 
            Ing. Oľga Hodálová                                                                          Jaroslav Tokár 
              riaditeľka školy 

 


