PYROBOSS, s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA PRED POŽIARMI

ZMLUVA

č. 15/01/2018/P

na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred
požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov sa uzatvára v zmysle Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63

Predajná

IČO:

00 313 751

IČ DPH:

neplátca DPH

banka:

Prima banka Slovensko

č. účtu:

starosta:

Ing. Tatiana Čontofalská

kontakt: 0905 984229

kontaktná osoba:

Ing. Tatiana Čontofalská

e-mail:

Dodávateľ:

DIČ:

2021169986
2000710001/5600
contofalska@stonline.sk

P Y R O B O S S, s. r. o.,
Lúčna 64
974 01

Banská Bystrica - Nemce

IČO:

36 644 048

DIČ:

IČ DPH:

SK2022107857

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

2022107857

oddiel Sro, vložka 11104/S zo dňa 22.12.2005
banka:

Tatra banka B. Bystrica

č. účtu:

konateľ:

Ing. Ján Slovák

kontakt: 048/4136038, 0905 233609

kontaktná osoba:

Ing. Libor Suja

kontakt: 048/4136038, 0908 274014
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Článok I.
Predmet plnenia zmluvy:
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať pre objednávateľa v zmysle § 9, ods. 6 zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky
MV SR č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov funkciu preventivára
požiarnej ochrany obce, ktorá zahŕňa nasledovné povinnosti:
1. Organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
2. školenie kontrolných skupín obce,
3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej
jednotky,
4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci,
5. zúčastňovať sa na preventívnych požiarnych kontrolách vykonávaných kontrolnou skupinou
obce.

Článok II.
Čas, rozsah a miesto plnenia zmluvy:
Dodávateľ splní predmet zmluvy nasledovne:
1. Služby ochrany pred požiarmi uvedené v článku I. ods. 1. – 3. tejto zmluvy bude dodávateľ
vykonávať v stanovených časových intervaloch podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a v časových intervaloch podľa tejto zmluvy pri súčinnosti objednávateľa.
2. Služby uvedené v čl. I., ods. 4. a 5., tejto zmluvy bude dodávateľ plniť na základe osobitnej
objednávky objednávateľa.
3. Miesto plnenia zmluvy:

Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná.

Článok III.
Cena a platobné podmienky:
1. Za činnosti uvedené v čl. I., ods. 1. – 3. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na paušálnej
platbe vo výške 120,00,- € + DPH za kalendárny rok (12,00,- € s DPH/mesiac).
Faktúra bude vystavená štvrťročne a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Služby uvedené v článku I., ods. 4. a 5. tejto zmluvy sú služby nad rámec paušálnej platby,
budú dohodnuté zmluvnými stranami pred ich plnením a budú fakturované nasledovne:
-

ak objednávateľ bude požadovať od dodávateľa zúčastňovať sa na preventívnych
požiarnych kontrolách vykonávaných kontrolnou skupinou obce zmluvné strany sa
dohodli na odmene - 3,- € + DPH / rodinný dom alebo byt a - 10,- € + DPH za
prekontrolovaný objekt právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby (len
v pracovných dňoch medzi 7:00 hod. – do 18:00 hod.).
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3. Vystavená faktúra je splatná vždy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na účet
dodávateľa uvedený v tejto zmluve.
4. V prípade ak sa počet zamestnancov objednávateľa zmení najmenej o 10% alebo sa zmení
počet, veľkosť pracovísk objednávateľa má právo poskytovateľ vyzvať objednávateľa na
vzájomné rokovanie o zmene cien. Poskytovateľ má zároveň právo vyzvať objednávateľa na
vzájomné rokovanie o zmene cien v závislosti od prípadnej zmeny legislatívy, štruktúry
a objemu nákladov preukázateľne spojených s poskytovaním služieb tvoriacich predmet tejto
zmluvy.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán:
A. Povinnosti objednávateľa:
1.
2.
3.

Predložiť dodávateľovi potrebnú dokumentáciu a poskytnúť všetky informácie potrebné nato,
aby dodávateľ mohol riadnym spôsobom zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy.
Umožniť obhliadku svojich pracovísk.
Vykonať opatrenia navrhnuté dodávateľom na zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

B. Povinnosti dodávateľa:
1. Vykonávať službu OPP u objednávateľa s odbornou starostlivosťou, a to len zamestnancami
dodávateľa s odbornou spôsobilosťou.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa
objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením zmluvy, ako i o ďalších
skutočnostiach, tvoriacich predmet obchodného tajomstva, a že nadobudnuté informácie
nezneužije a neumožní prístup k týmto informáciám tretím osobám. Obidve zmluvné strany sa
zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe alebo
v súvislosti s touto zmluvou za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto
skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za
predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že ich zamestnanci, pracovníci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie osoby
budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto odseku.
3. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto zmluvy.

C. Vykonávanie súčinnosti:
Porušenie zmluvných povinností spočívajúce v nevykonávaní nutnej a dohodnutej súčinnosti
objednávateľa bude mať za následok prerušenie vykonávania služieb bezpečnosti práce a ochrany
pred požiarmi v prípade, že napriek opätovnému požiadaniu o súčinnosť, objednávateľ túto
neposkytne. Za prípadné škody takto vzniknuté nenesie dodávateľ zodpovednosť.
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Článok V.
Všeobecné ustanovenia:
1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom zástupcov,
pričom objednávateľ určí zodpovedného zamestnanca za styk s dodávateľom služieb ochrany
pred požiarmi formou písomného oznámenia.
Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne
dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich
výkon, oznámi túto skutočnosť bez prieťahov objednávateľovi.
Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy dočasne aj prostredníctvom
inej spôsobilej osoby, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť objednávateľovi. Za činnosť
takejto osoby zodpovedá tak, akoby predmet zmluvy dodával sám.

Článok VI.
Trvanie a ukončenie zmluvy:
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom 01.01.2018.
2.

Skončenie zmluvy:

2.1. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán k určitému dňu.
2.2. Výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom zmluvu môžu obidve zmluvné strany vypovedať v
2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej strane.
2.3. Okamžitým písomným jednostranným odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení:
a)

nedodržanie termínu, časového intervalu a obsahu plnenia zmluvy,

b)

nedodržanie doby splatnosti faktúr,

c)

odmietnutie alebo nevykonanie dohodnutej súčinnosti objednávateľa na písomnú výzvu
dodávateľa.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia:
1. Zmluvu možno zmeniť iba výslovným obojstranným zmluvným dojednaním, podpísaným
oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu
predmetu plnenia alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V obidvoch prípadoch je
predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou. Zmeny kontaktných údajov a osôb
možno meniť bez potreby zmeny zmluvy na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej
strane.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 1 exemplár.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvné dojednania sú im jasné a
zrozumiteľné a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
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Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

_________________________

_________________________

Ing. Tatiana Čontofalská

Ing. Ján Slovák

Obec Predajná

PYROBOSS, s.r.o., Banská Bystrica

V Predajnej, dňa 28.12. 2017

V Banskej Bystrici, dňa 27.12.2017
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