
Z M L U V A  č.  04 / 2015 
 

o poskytovaní služieb Technika požiarnej ochrany vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o Ochrane pred požiarmi vznp. a Vyhlášky MV SR č.121/2002Z. z. vznp. a poskytovaní 
bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona NR SR č, 124/2006 Z. z. vznp. a Obchodného 
zákonníka. 
 
Zmluvné strany:  
 
Centrum pedagogicko-psychologického                               VREPO, s.r.o. 
poradenstva a prevencie v Komárne  
Sídlo : Pevnostný Rad 14, 945 01 Komárno                            Sídlo: Malá Iža 30, 945 01 Komárno 
IČO: 42 121 451                                                                       IČO: 36 762 687 
DIČ:  2023065506                                                                    IČ DPH:  SK 2022368095 
 
Zastúpená: Mgr. Marta Matusová, riaditeľka                           Zastúpená: Ladislav Vrečič, konateľ 
 
( ďalej len "Objednávateľ")                                                      ( ďalej len " Poskytovateľ")  
 

 
I. Predmet zmluvy  

 
OPP: Predmetom zmluvy je zabezpečenie plnennia povinnosti vyplývajúcich právnickej osobe z § 
32 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Zb. a to konkrétne nasledovné činnosti z oblasti ochrany pred 
požiarmi:  

· určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru počtu členov protipožiarnych 
hliadok na týchto pracoviskách , 

· vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 
skutočným stavom( § 24 písm.a) až m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zb.))  

· prípravu, organizáciu a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov, 
· vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právníckej 

osoby, 
· vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novo prijatých pracovníkov 

a ostatných pracovníkov podľa §20 ods.1 písm. a) a d) cit. vyhláška, pracovníkov 
zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase a vedúcich pracovníkov, 

· určovanie požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických 
zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a začatí výroby . 

 
BOZP: Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby podľa Zákon NR SR 124/2006 Z.z. BOZP v 
znení neskorších predpisov a to konkrétne nasledovné činnosti: 
 

· Riadenie usmerňovanie a kontrola činnosti a stavu BOZP objednávateľa  
· predkladanie návrhov opatrení smerujúcich k zníženiu pracovných rizík, 
· kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracoviskách objednávateľa  
· zisťovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vedenie evidencie pracovných úrazov  
· navrhovanie opatrení na odstránenie príčin vzniku pracovných úrazov riaditeľovi 

spoločnosti v spolupráci s príslušným Inšpektorátom  bezpečnosti práce  
· zabezpečenie odborných školení pracovníkov objednávateľa na úseku BOZP 
· vypracovanie, vedenie  a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom  
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II.     Odmena  

 
Za poskytovanie služiebtechnika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby bude 
objednávateľ platiť po predložení faktúry dodávateľovi paušálny poplatok 20, 00 Eur mesačne ( bez 
DPH) . 
 
 

III.     Ostatné  
 

 Dodávateľ sa zaväzuje k riadnemu plneniu zmluvy. 
 Dodávateľ sa zaväzuje, že ak bude vykonaná kontrola zo strany Okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného zboru, alebo Inšpektorátu práce, bude na kontrole prítomný a bude 
účinne spolupracovať s orgánmi dozoru. 
 Dodávateľ nenesie hmotnú ani finančnú zodpovednosť za škody vzniknuté právnickej osobe 
spôsobené požiarom, výbuchom,úrazom, smrťou prevádzkovou nehodou( haváriou), alebo 
poruchou technického zariadenia. 
 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť prevádzkové a ostatné priestory a poskytnúť materiály 
a dokumentácie (projektovú) dôležité z hľadiska   ochrany pred požiarmi a BOZP. 
Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť 3 dni vopred prijatie novoprijatého zamestnanca z dôvodu 
vykonania školenia. 
 

 
IV.     Zmeny a doplnky 

 
 

 Akékoľvek zmeny , alebo doplnky k tejto zmluve, musia byť dohodnuté písomne, označené 
číslovaním v poradí ich vzniku a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 

V .    Záverečné ustanovenie 
 

 Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami. Uzatvára sa na 
dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa 
nasledujúceho po mesiaca po doručení písomnej výpovede. Zmluva môže byť ukončená aj 
dohodou. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží 1 výtlačok. 
 
 
V Komárne :  
  
 
 Za objednávateľa:                                                             Za poskytovateľa:  
 
 
 _____________________                                                    ___________________ 
    Mgr. Marta Matusová - riaditeľka                                        Ladislav Vrečič, konateľ  
 
Prílohy:  
Oprávnenia a osvedčenia        
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