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 Z M L U V A  
                                            O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

č. 5/2018 

 
medzi 

 

dodávateľom:   OBORIL, s. r. o. 
    917 01 Trnava, Chovateľská cesta 8060/2/A 
                     V zastúpení: Peter Oboril, technik PO 
                                          IČO:  50588711 
    DIČ:  2120388006 
    IČ DPH: SK2120388006 
    IBAN:      
                                                                                                      

a 
 
 

odberateľom:                   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Hlavná 17 
917 01  TRNAVA 

   V zastúpení: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 
    IČO:   00598135                          

DIČ:   2021190963               
IČ DPH:    SK2021190963                                         

 
 

I.   Predmet plnenia 
      Predmetom plnenia je vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany  
v zmysle zákona NR SR č.314/2001Z.z. a vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z., v znení 
neskorších predpisov, t. j. vykonávanie štvrťročných preventívnych protipožiarnych 
prehliadok v objektoch odberateľa, uvedených v čl. VII. tejto zmluvy.   
 

II.   Čas plnenia 
Termín plnenia predmetu zmluvy: od 01.12. 2018 

-    ochrana pred požiarmi periodická preventívna prehliadka vykonaná  minimálne       
     jedenkrát za tri mesiace 
                 

III.   Cena – platobné podmienky 
 Dohodnutá cena za zabezpečenie činností uvedených v čl. I. tejto zmluvy: 

 Funkcia, technik požiarnej ochrany v cene 80,00 EUR bez DPH mesačne. 
 Uvedená čiastka nezahŕňa služby uvedené v čl. VI. tejto zmluvy. 

Mesačná fakturovaná čiastka bude uhrádzaná prevodným príkazom na účet 
dodávateľa v splatnosti faktúry do 10dní . 
            

IV. Povinnosti odberateľa 
-    umožniť vstup zamestnancom dodávateľa do priestorov odberateľa  
-    zabezpečiť prítomnosť zamestnancov na vykonanie potrebných školení, 
     odborných skúšok v zákonom stanovených termínoch  
-    poveriť zamestnanca k spolupráci pri vypracúvaní dokumentácií ochrany pred   
     požiarmi  
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- písomne zabezpečiť zoznam poverených zamestnancov  zodpovedných pre    
           vykonávanie dozoru v oblasti ochrany pred požiarmi ( členovia protipožiarnych   
           hliadok, vedúcich zamestnancov a pod.) 
- písomne nahlásiť nástup každého nového zamestnanca 
- písomne nahlásiť každú zmenu, úpravu  stavebného riešenia jestvujúcich  
          a realizáciu nových objektov 
-         písomne nahlásiť každú organizačnú zmenu v právnickej osobe 
-         zodpovednosť za plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi    
- ďalšie povinnosti odberateľa stanovuje zákon a vykonávacie predpisy 

 

V .  Povinnosti dodávateľa 
- v súčinnosti s odberateľom vykonávať pravidelný dozor v oblasti ochrany pred   
           požiarmi v lehotách uvedených v bode II.   
- vyhotoviť zápis z preventívnej prehliadky do požiarnej knihy, ktorá bude 

predložená na podpis štatutárnemu zástupcovi odberateľa 
- zastupovať odberateľa pri kontrolách štátneho dozoru OPP  
- sledovať a vykonať v súčinnosti s odberateľom potrebné pravidelné  
           školenia, odbornú prípravu a pri písomnom nahlásení nástupu nových   
           zamestnancov vstupné školenia  
- sledovať a vykonať v súčinnosti s odberateľom kontroly požiarnych zariadení  
           – hasiacich  prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov 
-      vypracovávať a udržiavať v súčinnosti s odberateľom dokumentáciu OPP  
          v súlade  s jestvujúcim stavom    
-         dodávateľ nepreberá zodpovednosť za chybné plnenie predmetu zmluvy, ak    
          túto chybu zaviní použitie chybných dokladov a informácií poskytnutých   
          odberateľom a dodávateľ ani pri využití svojich odborných znalostí nebude  
          môcť ich chybnosť predpokladať 
-         dodávateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek chyby, vznik škody,  
          ani za prípadné uloženie sankcie zo strany štátneho dozoru, kontrolných  
          orgánov, ku ktorým dôjde svojvoľným, prípadne neoprávneným konaním  
          odberateľa ako i  jeho zamestnancov, resp. nerešpektovaním stanoviska  
          dodávateľa a jeho doporučení, nakoľko nie je v kompetencii dodávateľa  
          vydávať striktné nariadenia.  

 

VI. Osobitné dojednania 
Okrem záväzkov vykonávania kontrol v oblasti ochrany pred požiarmi  

zabezpečí dodávateľ pre odberateľa ďalšie služby súvisiace s ochranou pred 
požiarmi, ktoré budú fakturované osobitne: 
- kontrola, servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MV SR č.719/2002 

Z. z. 
-    kontrola, servis hadicových zariadení - hydrantov v zmysle vyhl. 699 / 2004 Z. z. 
-    kontrola, preventívna údržba požiarnych uzáverov v zmysle vyhl. 478/2008 Z. z. 
-    opravy a dodanie potrebného množstva prenosných hasiacich prístrojov  
-    zabezpečenie a montáž potrebných požiarnych tabuliek a nápisov 
-    odstránenie štatutárom odsúhlasených nedostatkov zistených pri periodických  
     preventívnych prehliadkach 
-    vypracovanie novej dokumentácie z dôvodu organizačných a legislatívnych zmien  
-    školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi 
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VII. Miesto výkonu prác 
 

1. Mestský zimný štadión 
Spartakovská 1/B 
917 01 Trnava       

       

VIII. Platnosť zmluvy 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim 

po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa www.sprava.trnava.sk  a uzatvára sa 
na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá 
začína plynúť prvým dňom  mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

Výpoveď zo zmluvy musí mať písomnú formu. Zmluvu je možné meniť 
a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch strán výlučne písomnou formou 
a dodatkom k jestvujúcej zmluve. 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení zmluvy. 
 
Príloha dokumentácie OPP:  – osvedčenie technikov PO 
              
 
Zmluva bola zverejnená dňa 29.11.2018.  ............... 
 
 
 
V Trnave, dňa 29. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                    .................................................. 
              dodávateľ                                                                      odberateľ    
 

http://www.sprava.trnava.sk/

