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ZMLUVA 
o zabezpečení činností v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 
    

1/ Zhotoviteľ: MC PROTECTION, s.r.o. 
So sídlom: Matejkova 2, 841 05 Bratislava 

zastúpená: Ing. Milan Červenák, konateľ spoločnosti 
IČO: 35 902 361 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: - 
spoločnosť zapísaná v obchodnom tegistri Ukresneho súdu Bratislava I.: Oddiel : Sro, Vložka 
č. 33345/B 

ďalej zhotoviteľ/ 
a 

2/ Objednávateľ: — Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 
So sídlom: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 
zastúpená: JUDr. Zuzana Kyjac, vedúca Kancelárie Najvyššicho správneho súdu 

Slovenskej republiky 
IČO: 53 857 097 
DIČ: 2121511700 
Bankové spojenie: — SK34 8180 0000 0070 0066 1644 

/ďalej objednávateľ/ 

A PREDMET PLNENIA: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať činnosť vyplývajúcu z povinností zamestnávateľa pri 
zabezpečení úloh: 

1.1 vykonanie vstupnej prehliadky priestorov objednávateľa, zavedenie požiarnej knihy a 
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP) a dokumentácie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na podmienky objednávateľa, 

1.2 — zaistenie funkcie technika požiarnej ochrany (TPO) v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov ako stálu službu, vrátane účasti technika PO pri kontrolách zo strany štátneho 
požiarneho dozoru, 

1.3 zaistenie bezpečnostno-technickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik) podľa 
821 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako kontrolný a poradný orgán zamestnávateľa, 

1.4 melodické riadenie kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti OPP a BOZP, kontrola 
plnenia opatrení prijatých organizáciou a opatrení uložených orgánmi štátneho 
odborného dozoru (ŠOD), 

1:3 pomoc pri vedení evidencii, registrácii a analýze pracovných úrazov, 

1.6 vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP a BOZP v súlade so skutočným stavom, 

1.7 zisťovanie ohrození, ich odstraňovanie, vyhodnotenie neodstrániteľných ohrození a 

 



  

1.8 

1.9 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.3 

nebezpečenstiev BOZP (analýza nebezpečenstiev a rizík), 

vybavenie objektov a priestorov mandanta potrebnými požiarnymi a bezpečnostnými 
tabuľkami (v prípade potreby, resp. ich obnovenie), 

vypracovanie osnovy školení o OPP aoboznamovania sa s podmienkami BOZP, 

vykonávanie školenia novoprijatých zamestnancov oOPP aoboznamovania sa 
s podmienkami BOZP, vykonávanie periodických školení zamestnancov o OPP 
a oboznámenia sa s podmienkami BOZP vtermínoch vyplývajúcich z platných 
právnych predpisov o OPP, resp. BOZP, 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

Predmet plnenia bude zabezpečovaný pre priestory a zamestnancov objednávateľa na 

adrese: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od: 01.08.2021 do 31.12.2021 

Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede. 

ODPLATA 

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. 1.1 tejto zmluvy 
čiastku 200,00 € bez DPH za časť ochrany pred požiarmi a čiastku 350,00 € bez DPH 
za časť BOZP jednorazovo. 

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. 1.2 až 1.8 tejto 
zmluvy paušálnu čiastku 170,00 € bez DPH mesačne. 

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. 1.9 tejto zmluvy 
čiastku 10,00 € bez DPH za osobu za vykonané školenie o ochrane pred požiarmi a 
čiastku 10,00 € bez DPH za osobu za vykonané oboznámenie sa zamestnancov 

s podmienkami BOZP. 

Ak objednávateľ nedodrží dohodnutú lehotu splatnosti, zhotoviteľ má právo si účtovať 
úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

V prípade neplnenia si zmluvných povinností jednej zo strán, má druhá strana právo 

upozorniť stranu porušujúcu zmluvné povinnosti na porušenie a vyzvať ju na nápravu 
v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 dní. Pokiaľ porušujúca strana 
nápravu v stanovenej lehote nevykoná je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Zhotoviteľ je povinný najmä: 

. vykonať vstupnú preventívnu protipožiarnu prehliadku, zaviesť požiarnu knihu 
a vypracovať dokumentáciu OPP na podmienky objednávateľa v zmysle vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z., vypracovať a rozmiestniť 
v potrebnom rozsahu dokumenty dokumentácie o OPP, tabuľky únikového charakteru 

ap. (ak si to aktuálny stav vyžaduje), 

. organizovať akontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o OPP,



4.1.6. 

4.2. 

vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky vzmysle platných právnych 
predpisov, minimálne však raz za tri mesiace, v prípade nutnosti častejšie (napr. účasť 
pri kontrole ŠPD, vykonanie školenia zamestnancov o OPP aodbornej prípravy 
protipožiarnej hliadky ap.) a viesť o tom záznamy v požiarnej knihe, 

. riadiť po odbornej stránke činnosť v iných zamestnancov poverených plnením úloh na 

úseku OPP a BOZP, 

. v termínoch určených platným právnym predpisom vykonávať školenia zamestnancov 

o OPP a oboznamovanie sa zamestnancov s podmienkami BOZP, 

. Viesť audržiavať vaktuálnom stave dokumentáciu o predpisoch BOZP aOPP 

a požiarnobezpečnostné tabuľky, 

plniť ďalšie úlohy, ktoré technikovi PO a BOZP vyplývajú z predpisov o OPP 

ao BOZP. 

Objednávateľ je povinný najmä: 
  

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5. 

Bal: 

3.2. 

3, 

5.4. 

9.9: 

5.6. 

prizývať technika PO a BOZP, ktorý bude prítomný pri kontrolách ŠPD a ŠOD. 
Objednávateľ informuje technika PO a BOZP otermíne vykonania kontroly 
bezodkladne po jej oznámení ŠPD, resp. ŠOD. 

vytvárať technikovi PO a BOZP dostatočne primerané podmienky na vykonávanie 
činností, 

včasne informovať technika PO a BOZP o nástupe nového zamestnanca z dôvodu jeho 
preškolenia o OPP a BOZP po nástupe na pracovisko pred začatím práce, 

informovať zhotoviteľa o činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru pred jej začatím resp. nezačať túto činnosť bez vyjadrenia zhotoviteľa. 

zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie a 
zariadení, bleskozvodov, plynových rozvodov a zariadení, komínových telies, pokiaľ je 

majiteľom alebo nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak, 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie úloh v čl. 1 a tým aj za prípadnú škodu, ktorá 
vznikne objednávateľovi z dôvodu nedostatkov zistených kontrolnými orgánmi, na 
ktoré neupozornil objednávateľa v zmysle platných predpisov, mimo $ 6 ods. 8 zákona 
č. 124/2006 Z. z., za ktoré zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch 

riadenia. 

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípade prijímať dodatky k tejto 
zmluve len písomne po vzájomnej dohode. 

Uvedené sumy odplaty sú bez DPH. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali a súhlasia s jej obsahom. 

Zmluva je uzavretá podpisom štatutárnych zástupcov oboch strán. 

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý 
zhotoviteľ. 

 



  

  

V Bratislave, dňa | o 

  
Ing. Milan Červenák j a Kyjac 

konateľ vedúca elárie Najvyššieho 

MC PROTECTION, s.r.o. správneho súd Slovenskej republiky | 
| 
| 

| 

|


