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ZMLUVA č. 2021/002 o výkone požiarneho technika a bezpečnostného 

technika 
  

uzatvorená v zmysle  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona 

č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č.124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov   

 

 
Dodávateľ:       Ing. Jozef Priester - BezPO 

    Jazdecká 20, 940 01  Nové Zámky 

IĆO:    37 063 081 

DIČ:    1037848350 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

    IBAN SK35 1100 0000 0026 2975 9793 

Telefón:   0905/689010 

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, 

číslo živnostenského registra: 404-18348 

/ďalej dodávateľ/ 

 

Odberateľ:    Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany  

                                                    Nitrianska 61, 942 01  Šurany 

Štatutárny zástupca:  Ing. František Tamašovič, riaditeľ 

IČO:    17050316                                             

DIČ:    2021079247                                             

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

    SK49 8180 0000 0070 0030 5287                      

/ďalej odberateľ/ 

 

 

 

                                                     

I. Predmet zmluvy 

 

Dodávateľ ako úspešný uchádzač na základe predloženej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 

na  zákazku podla § 1 ods.14 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Poskytovanie služieb – bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi sa zaväzuje: 

 

1. 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 v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 

č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

2.   Dodávateľ bude plniť predmet zmluvy podľa cenovej ponuky zo dňa 6.6.2020: 
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Základ pre DPH 
v EUR 

3 961,00 

DPH 20 % 0,00 

Spolu s DPH 3 961,00 
Platca DPH. áno / nie       (nehodiace sa prečiarknite) 
       

       

       

 

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: 

 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v 

EUR 

Cena za 

MJ 

s DPH v 

EUR 

Počet 

opakovan

ých 

plnení za 

zmluvné 

obdobie 

24 

mesiacov  

Cena 

celkom 

bez DPH 

v EUR Poznámka 

a b c d e f g h 

      c x d x f  
Aktualizácia smerníc BOZP a OPP  kpl 1 50  1 50,00  

Vstupné školenie žiakov 1. ročníka z BOZP a 

OPP osoba 80 

9 

 2 

1 

440,00  

Opakované školenie vedúcich zamestnancov a 

zamestnancov z BOZP a OPP 1x/24 mes. osoba 37 

15 

 1 555,00  

Vstupné školenie zamestnancov z BOZP a OPP osoba 20 15  1 300,00  

Odborná príprava členov protipožiarnych 

hliadok /zváranie/ 1x/12 mes. osoba 1 

12 

 2 24,00  

Školenie zamestnancov zabezpečujúcich OPP v 

mimopracovnej dobe 1x/12 mes. osoba 4 

12 

 2 96,00  

Práca vo výškach 1x/12 mes. osoba 4 12  2 96,00  

Preventívna kontrola  OPP  4x/rok vrátane 

záznamu v požiarnej knihe štvrťrok 1 

40 

 8 320,00  

Cvičný požiarny poplach s vyhodnotením 1x/rok rok 1 75  2 150,00  

Ročná kontrola BOZP 1x/rok rok 1 100  2 200,00  

Vypracovanie plánu revízíí a školení  1x/rok rok 1 65 

 

2 130,00  

Kontrola regálov a rebríkov 1x/rok ks 50 3,5 

 

2 350,00  

Mimoriadne udalosti BOZP a OPP /požiar, úraz, 

technická havária..../ 

uda-

losť 5 

50 

 

1 250,00  
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 navrhuje opatrenia v oblasti riadenia práce v oblasti BOZP; 

 vykonáva školenie z oblasti BOZP všetkým pracovníkom a žiakom I. ročníka; 

 spracováva správy o stave BOZP a predkladá ich vedeniu školy na základe ročnej kontroly 

BOZP, 

 vykonáva šetrenie pracovných úrazov, havárií technických zariadení a chorôb z povolania, 

 vypracováva plán revízií technických zariadení a plán školení, 

 sledovať zmeny právnych predpisov v oblasti  ochrany pred požiarmi a BOZP.  

 

 

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 
 

1. Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté činnosti v priestoroch odberateľa podľa potreby 

a požiadaviek odberateľa, pričom administratívne činnosti bude vykonávať mimo objektu 

spoločnosti. 

2. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebné informácie potrebné k jeho výkonu 

činnosti; 

3. Odberateľ umožní prístup do všetkých  jeho objektov na dobu nevyhnutnú k výkonu jeho činnosti 

a to v sprievode povereného pracovníka. 

4. Ochrana osobných údajov fyzických osôb je predmetom „Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)“ zo dňa 27.6.2018 uzatvorenej medzi 

prevádzkovateľom: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany a sprostredkovateľom: 

Ing. Jozef Priester – BezPO, Jazdecká 20, Nové Zámky. 

 

 

 

IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

Cena za realizáciu predmetu zmluvy je maximálne  3 961,00  EUR  

Dodávateľ nie je platcom DPH. Výsledná cena zákazky zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené 

s touto zákazkou. 

 

 

V. Fakturácia 

 

1. Platba bude realizovaná bezhotovostne na základe faktúry dodávateľa.  Fakturácia sa uskutoční 

priebežne za zrealizovanú časť služieb uvedených v cenovej ponuke. 

2. Ak faktúra nebude vystavená v súlade s platnými predpismi a  v súlade s touto zmluvou, je 

odberateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju dodávateľovi  na prepracovanie. Vystavením a 

doručením novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti a odberateľ nie je v omeškaní so 

zaplatením faktúry.  

 

 

 

VI.  Zmluvné dojednania 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

2.  Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. O dátume účinnosti zmluvy odberateľ dodávateľa  písomne upovedomí.   

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu podľa platných 

predpisov. 
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4.  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. 

5.  Výpovedná doba tejto zmluvy je 1 mesiac odo dňa jej vypovedania jednou zo zmluvných strán, 

pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní písomnej 

výpovede. 

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

 

   

VII.  Zmeny a doplnky 
 

1. Všetky zmeny a doplnky zmluvy budú uskutočnené formou písomných dodatkov potvrdených 

oboma zmluvnými stranami. 

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

3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá  zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 

 

V Šuranoch dňa 15.6.2021   V Šuranoch dňa 15.6.2021 

 

 

Dodávateľ:                                                              Odberateľ: 

 

 

 

 

 

.............................................   ......................................... 

Ing. Jozef Priester   Ing.František Tamašovič                                             

             riaditeľ školy 


