ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany
Poskytovateľ: Ing. Anastázia Hajdúková – BPO
Čučma 166
048 01 Rožňava
V zastúpení: Ing. Anastázia Hajdúková
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK96 0900 0000 0005 1174 5055
IČO: 41835131
DIČ: 1072980205
Zapísaný v živnostenskom registri č. OŽP-Z/2005/02376-2/CR1, číslo živnostenského registra 8508130
Objednávateľ: Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5
048 01 Rožňava
V zastúpení: PaedDr. Diana Košťálová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0046 1116
IČO: 17050545
DIČ: 2020966849
2. Predmet plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činnosti poskytovateľa
zameraná na ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP) a zabezpečenie činnosti bezpečnostného
technika v objektoch objednávateľa: Rožňava, Hviezdoslavova 5 a Štítnik, Teplická 213.

-

3. Práva a povinnosti poskytovateľa
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade so Zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov budú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika
požiarnej ochrany pre objednávateľa vykonávať túto činnosť:
vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so Zákonom NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MV SR č.
121/202 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov najmä:
 požiarna identifikačná karta,
 požiarna kniha,
 požiarne poplachové smernice,
 požiarne evakuačné plány,
 požiarne poriadky pracovísk (pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru)
 dokumentácia o školení zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke v mimopracovnom čase,



-

-

-

-

-

-

písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
príprava, organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov raz za 12 mesiacov,
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov požiarnych hliadok
na týchto pracoviskách,
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch školy – každé 3
mesiace,
vykonávanie odbornej prípravy požiarnych hliadok (1x za 12 mesiacov),
vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov (1 x za
24 mesiacov),
školenie o OPP tretích osôb a školenie o OPP tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách
a v priestoroch príslušnej prevádzky s vedomím objednávateľa,
školenie novoprijatých zamestnancov o OPP
vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov v zmysle požiadaviek Vyhlášky MV SR č.
478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia
pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru (ak sú v príslušnej prevádzke požiarne uzávery
inštalované), 1 x za 3 mesiace,
kontrola dodržiavania predpisov o OPP, dodržiavanie stanovených pracovných a technologických
postupov, vydaných príkazov a zákazov týkajúcich sa OPP hlavne pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke v mimopracovnom čase,
zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP,
posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej prevádzky z hľadiska OPP,
vykonávanie pravidelných kontrol prenosných hasiacich prístrojov (práškové 57 ks, vodné 3 ks,
snehové 4 ks) v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z, ktorou sa ustanovujú
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
vykonávanie pravidelných kontrol hydrantov a tlakových skúšok hadíc (20 hydrantov a 20 hadíc)
v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov
vykonávanie tlakových skúšok prenosných HP v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 719/2002
Z.z, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej
kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade so Zákonom č. 124/20016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov bude vykonávať tieto činnosti:
vypracovanie koncepcie politiky BOZP, vedenie a udržiavanie dokumentácie o bezpečnosti práce
v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z.z..
kontrola dodržiavania Zákona č. 124/2006 Z.z.,
sledovanie aktualizácii zákona o BOZP a iných príslušných predpisov,
zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie rizík na pracovisku verejného obstarávateľa,

-

zisťovanie zdrojov a príčin vzniku nežiaducich udalostí (pracovných úrazov, školských úrazov,
iných úrazov, nebezpečných udalostí a pod.),
kontrola stavu pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, technologických a pracovných postupov,
prostredia, pracovných podmienok a pod.),
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov, pravidiel a odporúčaní,
vykonávanie kontroly dodržiavania zákazu fajčenia a konzumácie alkoholu a iných omamných
látok na pracoviskách,
vykonávanie školení zamestnancov, metodického usmerňovania a vykonávanie odbornej
poradenskej činnosti pre vedúcich a ostatných zamestnancov,
koordinácia vypracovania harmonogramu prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení,
upozorňovanie vedenia školy na zistené nedostatky v oblasti BOZP,
predkladanie návrhov na riešenie stavu BOZP a informovanie o stave a vývoji BOZP na
pracoviskách, ich rozbory a analýzy,
spolupracuje s inšpektorátom práce alebo inými orgánmi dozoru.

4. Práva a povinnosti objednávateľa
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré
sú potrebné na splnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať
s objednávateľom a umožniť mu vstup do všetkých objektov organizácie bez ohľadu na
vlastnícky vzťah k objektu.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly štátneho
požiarneho dozoru najmenej 5 pracovných dní pred jej začatím, umožniť poskytovateľovi účasť
pri každej kontrole a zabezpečiť účasť poskytovateľa pri prerokovaní zápisnice z každej
kontroly.
4.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu uvedenú v bode 5 tejto zmluvy.

5. Odmena poskytovateľa
5.1. V súlade so zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že paušálna odmena za služby
poskytnuté poskytovateľom podľa bodu 3. zmluvy sa stanovuje vo výške 2 040,- € ročne,
slovom Dvetisícštyridsať eur, (510,- € štvrťročne, slovom Päťstodesať eur)
5.2. Poskytovateľ vykoná fakturáciu za poskytnuté služby štvrťročne po ukončení príslušného
štvrťroka
5.3. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi uvedenú čiastku prevodným príkazom do 30 dní po
doručení riadne vystavenej faktúry, v ktorej bude fakturovaná odmena za poskytnuté služby
za obdobie trvania zmluvy.

6. Plnenie v omeškaní
6.1. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa bodu 5, má poskytovateľ právo
pokračovať v činnosti určenej v bode 3. tejto zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán a
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle KSK.
7.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu,
že bola uzatvorená po vzájomnej dohode a podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok. Autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.
7.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa
a jeden pre objednávateľa.
7.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.
7.5. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede.
7.6. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia obchodným
zákonníkom a prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7.7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

V Rožňave .................................................

............................................................
Ing. Anastázia Hajdúková

.........................................................
PaedDr. Diana Košťálová

