
ZMLUVA

o službách požiarnej ochrany uzatvorená medzi týmito zmluvnými
stranami

so sídlom:
036 8ú MARTINIČO: .56.y.JjL'lf2:

DIČ: ~O?f) tJ r68' '1,/

UdhofHť> ú\"IHSte "
Stavbárska II

Odberateľ:

a

Dodávateľ: Ing. Miroslava Mercelová
so sídlom: ul. Horčičková 6,038 52 Sučany
IČO: 40 305 538
DIČ: 1041424131
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Martin
č. účtu:

Predmetom činnosti je výkon služieb v oblasti ochrany pred požiarmi. Obidve
zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v dohodnutej činnosti podľa tejto zmluvy
a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. .

Článok l.
PREDMET PLNENIA

Dodávateľ sa zaväzuje touto zmluvou zabezpečiť pre odberateľa služby v oblasti
ochrany pred požiarmi ( ďalej len OPP ) v rozsahu dohodnutom v čl. II.

Článok II.
Obsah a rozsah plnenia v OPP

Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa plnenie povinností, ktoré pre odberateľa
vyplývajú z platných predpisovoOPP

1. Spracovať a aktualizovať dokumentáciu OPP



- požiarny štatút právnickej osoby
- požiarne poriadky pracovísk so zvýšeným požiarnym

nebezpečenstvom
- požiarne poplachové smernice
- požiarne evakuačné plány
- dokumentáciu o školeniach pracovníkov a odbornej príprave

protipožiarnych hliadok / v zmluvnej cene /
- viesť požiarnu knihu
- návrh počtu a druhu hasiacich prístrojov a požiarno - technických

prostriedkov a zariadení

2. V zmysle vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
zabezpečiť po odbornej a organizačnej stránke pre zamestnancov odberateľa
nasledujúce školenia o ochrane pred požiarmi:

- školenie ostatných zamestnancov / v zml. cene /
- školenie vedúcich zamestnancov / v zml. cene /
- školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi

v mimopracovnom čase / v zml. cene /
- odbornú prípravu protipožiarnych hliadok / v zml. cene /

3. Zabezpečiť kontrolu úplnosti, vhodnosti a účinnosti hasiacich
prostriedkov

- dodávku nových hasiacich prístrojov
- kontrolu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných predpisov
- zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolou

hasiacich prístrojov
- vedenie predpísanej dokumentácie

4. Zabezpečiť kontrolu hydrantových sietí
- revízie hydrantov
- opravy hydrantov ( okrem rozvodov požiarnej vody v zemi

a stavebných prvkoch ), doplnenie chýbajúceho vybavenia
- vedenie predpísanej dokumentácie

5. V súčinnosti s odberateľom dodávateľ zostaví protipožiarne asistenčné
hliadky z radov zamestnancov, prípadne iných osôb, na ktorých sa s
odberateľ om dohodne a stanoví rozsah práv a povinností týchto hliadok
pri ich preventívnej činnosti a pre prípad zásahu.

6. Určiť pracoviská a miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.



7. Zabezpečiť pre odberateľa vykonanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok všetkých objektov a v súčinnosti s ním prevedenie cvičného
požiarneho poplachu.

8. Poskytnúť odberateľovi poradenstvo v rozsahu zabezpečenia OPP
(skladovanie a používanie horľavých kvapalín, používanie tepelných
a elektrických spotrebičov).

9. Poskytnúť po odbornej stránke potrebnú súčinnosť a zúčastniť sa pri
konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.

Článok III.
Termín a časový rozvrh plnení

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou
počítanou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zmluvu môže účastník vypovedať v prípade, že druhý účastník poruší
akúkoľvek povinnosť, na plnenie ktorej sa zmluvou zaviazal.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán.

1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy.
2. Odberateľ je povinný zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach

z oblasti OPP odstraňovať v určených termínoch.
V prípade potreby umožniť dodávateľovi vstup do svojich objektov za
účelom plnenia zmluvy v sprievode jeho povereného pracovníka,
vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej
dokumentácie a materiálov, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a
potrebnú súčinnosť od vedúcich, ale aj ostatných pracovníkov
objednávateľa.

3. Odberateľ je povinný po dobu trvania tejto zmluvy vopred prejednať
s dodávateľom všetky zmeny stavu objektov oproti stavu podľa
predloženej dokumentácie vrátane zmien organizačnej štruktúry
organizácie.

4. Poskytnúť dodávateľovi písomne aktualizovaný zoznam všetkých svojich
zamestnancov. V zozname uvedie mená, priezviská, pracovné zaradenie.
Objednávateľ sa ďalej zaväzuje písomne oznamovať dodávateľovi zmeny
počtu zamestnancov ( nový nástup, rozviazanie pracovného pomeru,
zmena prac. zaradenia)

5. Poskytnúť dodávateľovi finančné plnenie za vykonané práce podľa
článku V. tejto zmluvy.



" "

Článok V.
Cena a spôsob platby.

1. Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi vyplácať za poskytnuté služby
dohodnutú odmenu vo výške 50,- EUR štvrťročný paušál. Stanovená
cena vyplýva zo súčasných cien pracovnej sily, materiálov
správnych poplatkov a iných nákladov dodávateľa. Ak dôjde k zmene
nákladov má dodávateľ právo primerane cenu upraviť formou
odberateľom odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

2. Odberateľ zaplatí cenu stanovenú v čl. V. tejto zmluvy na základe
faktúry dodávateľa.

3. Dodávateľ nie je povinný pokračovať s plnením tejto zmluvy, ak nebude
cena podľa č. V. tejto zmluvy uhradená v stanovenom termíne.

Článok VI.
Predmet samostatnej fakturácie.

1. Za vykonanie kontrol, opráv, tlakových skúšok a výmeny poškodených
dielov PHP, meranie a kontrolu požiarnych vodovodov, dodávku nových
HP bude fakturované samostatnou faktúrou.

2. Za predaj materiálu (bezpečnostné značenia, tabuľky, rámovanie )
bude fakturované samostatnou faktúrou.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia.

1. Dokumentáciu, ktorú dodávateľ prevezme od odberateľa je povinný
opatrovať tak, aby nedošlo kjej poškodeniu alebo zničniu a vrátiť ju
v stave v akom ju prevzal.

2. Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno.

3. Obsah zmluvy a podmienky v nej uvedené je možné meniť jedine formou
písomných dodatkov odsúhlasených obidvoma stranami.
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