
ZMLUVA č.8/2018  - o výkone požiarneho technika a autorizovaného
bezpečnostného technika

uzatvorená v zmysle  obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák. č.314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zák. č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

a o spolupráci pri výkone niektorých činností  pracovnej zdravotnej služby vyplývajúce zo
zák. č.355/2007 Z. z.

Dodávateľ   :    Ing. Jozef Priester
Jazdecká 20
Nové Zámky

IĆO: 37 063 081
DIĆ: 1037848350
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Zapísaná v:                                 Živnostenskom  registri Okresného úradu v Nových Zámkoch - Číslo 
živnostenského registru: 404-18348
         (ďalej len „Dodávateľ“)

Odberateľ:  „LIPKA“,  Zariadenie sociálnych služieb Lipová, 941 02 Lipová
Zastúpený :                                Mgr. Ivanom  Trnkom, riaditeľom                          
                                                    
IČO:                                           00587052
DIČ :                                          2021059524  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica Radlinského 32 810050 Bratislava
Číslo účtu:                                 7000310369/8180
IBAN:                                         SK9081800000007000310369
Odberateľ nie je platcom DPH.
           (ďalej len „Odberateľ“)                                           
          
                                          ...

I. Predmet zmluvy

  Dodávateľ  sa  zaväzuje  vykonávať  činnosti  vyplývajúce  mu  z  funkcie  požiarneho  technika
a autorizovaného bezpečnostného technika vyplývajúce z  platných právnych  predpisov  najmä
zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

       o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
     Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri zabezpečení pracovnej zdravotnej služby vyplývajúce z

§30d ods. 1   písm. a) až d), písm f), g), h), prvého bodu a písm. i) zákona č.355/2007 Z. z. pre
zamestnancov,  ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 a  2.

     II. Rozsah plnenia zmluvy

Dodávateľ  sa  zaväzuje  plniť  úlohy  technika  požiarnej  ochrany  vyplývajúce  z  §  9  ods.2  zákona
č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a to najmä:

 vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky;
 určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnej

hliadky;
 vykonávať pravidelné školenie o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych

hliadok;
 vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným

stavom;



 organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy;
 určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.
 vykonávať šetrenie príčin požiaru

Dodávateľ sa zaväzuje plniť úlohy autorizovaného bezpečnostného technika  vyplývajúceho zo zákona
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a to najmä:

 navrhuje opatrenia v oblasti riadenia práce v oblasti BOZP;
 vykonáva školenie z oblasti BOZP všetkým pracovníkom;
 spracováva správy o stave BOZP a predkladá  ich vedeniu ZSS na základe ročnej kontroly

BOZP,
 vykonáva šetrenie pracovných úrazov, havárií technických zariadení a chorôb z povolania.
 sledovať zmeny právnych predpisov v oblasti  ochrany pred požiarmi a BOZP,

Dodávateľ  sa  zaväzuje  spolupracovať  pri  plnení  úloh  s dodávateľom pracovnej  zdravotnej  služby
vyplývajúce  zo  zákona  č.355/2007  Z.  z.  o ochrane,  podpore  a rozvoji  verejného  zdravia  v  znení
neskorších predpisov a to najmä:

  hodnotiť  faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich 
možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 

 zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotných rizík raz za rok a pri každej podstatnej 
zmene pracovných podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného
rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík,

 zisťovať expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 
kombinované účinky na zdravie,

 hodnotiť zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľať sa na 
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhovať zamestnávateľovi opatrenia na 
zníženie alebo odstránenie rizika,

 vypracovávať návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 podporovať prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska 

ochrany zdravia,
 poskytovať primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní              

a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk             
a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,ochrane 
zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií,
ktoré sa používajú alebo plánujú používať, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene,
fyziológii práce, psychológii práce      a ergonómii,

 spolupracovať  pri  poskytovaní  informácií,  vzdelávania  a  výchovy  v  oblasti  ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

Odberateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  materiálne,  technické a  finančné prostriedky na plnenie svojich
povinností  vyplývajúcich  z prijatých  opatrení  na  ochranu  pred  požiarmi  a  bezpečnosť  pri  práci
a zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o BOZP a zákona OPP.

         III. Spôsob plnenia predmetu zmluvy

Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté činnosti v priestoroch odberateľa podľa potreby a požiadaviek
odberateľa, pričom administratívne činnosti bude vykonávať mimo objektu zariadenia  ZSS.

Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebné informácie potrebné k jeho výkonu činnosti;
Odberateľ umožní prístup do všetkých  jeho objektov na dobu nevyhnutnú k výkonu jeho činnosti a  to

v sprievode povereného pracovníka.
Dodávateľ  sa  zaväzuje  udržať  v  tajnosti  všetky  skutočnosti,  ktoré  sú  predmetom  obchodného

tajomstva odberateľa , s ktorými sa pri plnení dohodnutých činností bude musieť oboznámiť; 



IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Cena za realizáciu predmetu zmluvy je 120.- € za jeden kalendárny mesiac.
Dodávateľ nie je platcom DPH.

           V. Fakturácia

Platba vo výške dohodnutej v bode IV. tejto zmluvy bude realizovaná bezhotovostným prevodným
príkazom na účet dodávateľa  vždy mesačne (štvrťročne) na základe faktúry dodávateľa. 

            VI.  Zmluvné dojednania

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021
Tento  zmluvný  vzťah  môžu  zmluvné  strany  ukončiť  formou  písomnej  výpovede  v  prípade,  že

okolnosti, ktoré nie je možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať, znemožnia plnenie zmluvných
záväzkov.

Výpovedná doba tejto zmluvy sú 2 mesiace odo dňa jej  vypovedania jednou zo zmluvných strán,
pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní písomnej
výpovede.

Zmluvné strany môžu tento zmluvný vzťah ukončiť i dohodou k vzájomne určenému termínu.
  

    VII.  Zmeny a doplnky

Všetky zmeny a doplnky zmluvy budú uskutočnené formou písomných dodatkov, potvrdených oboma
zmluvnými stranami.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Dátum: 30. 8. 2018 

            ..................................................                                   ...................................................
                          Dodávateľ                                                                       Odberateľ


