Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany
1. Zmluvné strany

DODÁVATEĽ:

POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ, združenie,
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ

Jednateľ združenia:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
mail:

BONK Adrián
35 459 468
SK1020716422
Československá obchodná banka, a.s.,
4018499266 / 7500
SK7075000000004018499266
bonkservispo@gmail.com

OBJEDNÁVATEĽ:

HARMONIA – Domov sociálnych služieb

objekt:

Námestie A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

GSM:

+421 905 434 507, 915 990 551
+421 905 748 505, 915 990 552
+421 907 357 232, 915 990 553

a zariadenie pre seniorov

Jednateľ vo veciach zmluvy: Mgr. Viera DZURJAŠKOVÁ – riaditeľka
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
mail:

00 692 034
202 073 4727
SK
riaditeľ@harmoniastrazske.sk

mobil: +421 911 223 799

2. Predmet zmluvy
2.1.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi činnosť TPO, technikom požiarnej ochrany v objekte:

HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
v zmysle platných predpisov a to:
- Zákona SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
-

Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zb. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov

a v zmysle tejto zmluvy.
2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy umožňovať dodávateľovi výkon činnosti TPO, poskytovať mu
potrebnú súčinnosť, potrebné informácie a platiť mu za to dohodnutú odplatu podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.

3. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.

Dodávateľ je povinný poskytovať objednávateľovi preventívnu činnosť TPO v oblasti ochrany pred požiarmi
(ďalej OPP) tak, aby pri dodržiavaní platných právnych predpisov o OPP najmä:
·
·
·

chránil záujmy objednávateľa a upozornil ho na zrejmé dôsledky porušenia povinností na úseku
OPP
prerokoval s objednávateľom všetky výdavky spojené so zabezpečením OPP
v súlade so svojim presvedčením a príkazmi objednávateľa uplatňoval všetky dostupné prostriedky zodpovedajúce súčasnému stavu požiarnotechnických zariadení.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje najmä:
·
·

poskytovať objektívne požadovanú súčinnosť,
hradiť všetky náklady spojené s materiálnym zabezpečením OPP. Tieto náklady musia byť vopred
prejednané a odsúhlasené s objednávateľom.

4. Lehoty a rozsah vykonávania činnosti
4.1.

Dodávateľ vykonáva úkony predmetu zmluvy u odberateľa minimálne raz za tri mesiace v zmysle:



vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej systematické upresňovanie a doplňovanie
určenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby, rekonštrukcie, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenie zamestnancov,
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov,
zákazov a pokynov vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií, a ostatnými zamestnancami pravidelným vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok
kontrola úplnosti, vhodnosti a účinnosti prenosných hasiacich prístrojov vrátane vedenia evidencie a predpísanej dokumentácie hasiacich prístrojov,
zabezpečenie kontroly požiarneho rozvodu,
zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolami.







·

·

·
·

·

4.2.

Dodávateľ sa zaväzuje chrániť záujmy objednávateľa a upozorňovať ho na zrejmé dôsledky porušenia povinností na úseku OPP, prerokovať s objednávateľom všetky výdavky spojené so zabezpečením OPP a v
súlade so svojim presvedčením a príkazmi objednávateľa uplatňovať všetky dostupné prostriedky zodpovedajúce súčasnému stavu požiarnotechnických zariadení.
Dodávateľ je oprávnený pri vykonávaní preventívnych požiarnych prehliadok vstupovať do objektov a zariadení, vykonávať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať príslušné
údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, získaných od objednávateľa v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti.
Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nedodržania zmluvy z jeho
strany vrátane sankcií, uplatnených voči objednávateľovi zo strany kontrolných orgánov štátneho požiarneho dozoru za nedostatky, na ktoré dodávateľ objednávateľa v rámci vykonávania činnosti podľa tejto
zmluvy neupozornil.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať práce dodávateľa. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ vykonáva
svoju činnosť v rozpore so svojimi povinnosťami a predpismi požiarnej ochrany, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ vykonával práce riadnym spôsobom a aby odstránil vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním prác. Ak aj napriek písomnej výzve dodávateľ vady neodstráni, objednávateľ
je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy u odberateľa priebežne, podľa potreby. Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy
u odberateľa v rozsahu počtu hodín, potrebných pre jednotlivé úkony.

5. Odplata za činnosť
5.1.

Za poskytované činnosti poskytne objednávateľ dodávateľovi odplatu vo výške: = 50 = EUR - za každý kalendárny
mesiac bez DPH. Slovom: =päťdesiat = EUR + DPH - za každý kalendárny mesiac.

6. Doba platnosti zmluvy
6.1.

Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú od 01.01.2022.

6.2.

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede.
Zmluvu možno vypovedať aj vzájomnou dohodou. Výpoveď musí byť vždy písomnou formou.

7. Záverečné ustanovenia
7.1.

Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 261).

7.2.

Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie.
Strážske dňa: 03. 01 2022
...................................................

Objednávateľ

Strážske dňa: 03. 01 2022
...................................................

Dodávateľ

