ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 01-2011-01-03/HS
výkonu funkcie technika požiarnej ochrany a ním zabezpečované úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi,
uzatvorená podľa § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany
Zmluvná strana :

Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Zastúpená: František Javorský, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú.: 7 0000 69 253/8180
IČO: 164 861
DIČ: 2020829998
IČ DPH: SK2020829998
(ďalej len ako objednávateľ)

a
Zmluvná strana :

Miroslav Škutka – LUKA
Za kasárňou 70, 831 03 Bratislava
Zastúpená: Miroslav Škutka
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Bratislava
č. ú.: 4 070 010 501/3100
IČO: 36917087
DIČ: 1036426996
Zapísaná na živnostenskom oddelení Bratislava III. živ.
reg. ev. č. 2738/1999
(ďalej len ako dodávateľ)

Článok 1
Východiskové podklady pre uzavretie tejto zmluvy
1.1 Východiskovými podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o poskytovaní služieb výkonu technika
požiarnej ochrany a ním zabezpečované úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, stanovené najmä
zákonom NR SR č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou
MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) je
ponuka uchádzača predložená do zákazky s nízkou hodnotou v súlade s článkom IV, bod 1,
smernice č. 01/2008 o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 zákona NR SR
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 282/2006 Z. z., č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 a zák. č. 442/2008 v podmienkach Divadla Nová
scéna v Bratislave
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Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v jeho priestoroch a prevádzkach na Kolárovom námestí v
Bratislave , administratívno-prevádzkovej budove na Živnostenskej 1 v Bratislave, v skladoch
v Bratislave-Rači Pri Šajbách a v krajčírskej dielni na Živnostenskej 4 v Bratislave zabezpečiť výkon
funkcie technika požiarnej ochrany a ním zabezpečované úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi,
stanovené najmä zákonom NR SR č.314 / 2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MV SR č.121 / 2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
2.2 Konkrétne sa jedná o vykonávanie nasledovných úloh:
2.2.1 ročne:
o školenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov raz za 24 mesiacov,
o odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby,
o odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok zabezpečujúcich predstavenia,
o školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
o kontrola dokumentácie ochrany pred požiarmi raz za dvanásť mesiacov,
o príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu,
o ročná kontrola požiarnych uzáverov – požiarnych dverí, požiarnych opôn,
o vedenie prevádzkových denníkov požiarnych uzáverov – požiarnych dverí a požiarnych opôn,
vykonanie záznamov o prevádzkovej údržbe,
o spolupráca s dodávateľmi pri zabezpečení pravidelnej ročnej kontroly požiarnotechnických
zariadení – prenosných hasiacich prístrojov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych klapiek
VZT, zariadení na odvod tepla a splodín horenia a požiarnych vodovodov
2.2.2 štvrťročne
o preventívna protipožiarna prehliadka objektov Divadla Nová scéna so zameraním na:
organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi – aktuálnosť
dokumentácie OPP,
stavebné riešenie objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
zariadenia na protipožiarny zásah,
trvalú voľnosť únikových ciest,
skladovanie, resp. ukladanie horľavých látok a manipuláciu s nimi,
funkčnosť požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
prevádzkovanie a stav technických zariadení,
označenie a vybavenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
o bežná údržba požiarnych uzáverov – požiarnych dverí, požiarnych opôn, (funkčnosť, celistvosť,
tesnosť),
o vedenie prevádzkových denníkov požiarnych uzáverov – požiarnych dverí a požiarnych opôn,
vykonanie záznamov o prevádzkovej údržbe,
o spolupráca s dodávateľmi pri zabezpečení pravidelnej štvrťročnej kontroly požiarnotechnických
zariadení – elektrickej požiarnej signalizácie a požiarnych klapiek VZT
2.2.3 mesačne a priebežne
o vstupné školenia zamestnancov
o školenia externých účinkujúcich v nových predstaveniach,
o odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok v prípade vykonávania činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
o zabezpečenie vystavenia povolenia so stanovením podmienok a opatreniami na vykonanie
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
o účasť na výrobných poradách a konzultácie pri príprave predstavení z hľadiska požiarnej
bezpečnosti,
o účasť na skúškach predstavení a podujatí,
o protipožiarne prehliadky priestorov divadla so zameraním na odstraňovanie nedostatkov zistených
pri predchádzajúcich preventívnych prehliadkach,
o kontrola prevádzkovej knihy elektrickej požiarnej signalizácie – kontrola vykonávania
pravidelných a mesačných kontrol zariadenia a kontrola vykonávania zápisu pracovníkmi
vrátnice,
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o
o
o
o

kontrola požiarnej knihy predstavení a záznamov vykonaných požiarnou asistenčnou službou,
vedenie požiarnej knihy pre všetky objekty Divadla Nová scéna
vypracováva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
stavom,
spolupracuje s vedením divadla pri vykonávaní kontroly pracovníkmi štátneho kontrolného
orgánu a plní opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov

2.3 Poskytnutá služba sa zaraďuje do kategórie 12 prioritných služieb - 74231710-7- Poradenské služby
pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom (príloha č. 2 zák. č. 25/2006 Z.z.).
Článok 3
Cena dodávky, spôsob a termín splatnosti, postihy
3.1 Za predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť dodávateľovi
paušálnu mesačnú odplatu vo výške:
270,-€ (dvesto sedemdesiat EURO)
8.134,-Sk (osemtisíc sto tridsať štyri Sk)
Doplnková informácia: konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk

3.2 Uvedená suma je konečná, sú v nej zahrnuté predpokladané náklady dodávateľa potrebné na
poskytnutie predmetnej služby v súlade s článkom 2, a článkom 5 tejto zmluvy. Dodávateľ nie je
platcom DPH.
3.3 Výška odplaty je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.4 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi odplatu dohodnutú v článku 3 bode 1 tejto zmluvy na základe
mesačnej faktúry dodávateľa.
3.5 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
3.5.1 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
3.5.2 odvolávku na túto zmluvu
3.5.3 číslo vystavenej faktúry
3.5.4 mesiac za ktorý sú služby fakturované
3.5.5 rozpis vykonaných úkonov
3.5.6 deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
3.5.7 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
3.5.8 celkovú fakturovanú sumu
3.5.9 podpis (prípadne pečiatku ) oprávnenej osoby
3.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry dodávateľovi.
3.7 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia.
Článok 4
Platnosť, účinnosť a trvanie
4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, a to dňom
3.1.2011.
4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12 2011.
4.3 Zmluva zaniká:
4.3.1
uplynutím dohodnutej doby
4.3.2
výpoveďou
4.4 Zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej strane, pričom
doručenie musí byť formou doporučenej zásielky , do vlastných rúk štatutára zmluvnej strany, alebo
odovzdaním druhej zmluvnej strane proti podpisu štatutára.
4.5 K okamžitému vypovedaniu tejto Zmluvy môže dôjsť pri závažnom porušení jednotlivých
ustanovení Zmluvy, a to najmä ustanovení uvedených v článku 5,bodoch 5.2 a 5.3 tejto Zmluvy.
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4.6 Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej 1-mesačnej výpovednej lehoty , avšak počas výpovednej
lehoty sa:
4.6.1 dodávateľ zaväzuje pokračovať v poskytovaní predmetu zmluvy, až do zániku zmluvy, ak sa
s objednávateľom nedohodne inak,
4.6.2 objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť dodávateľovi zmluvne dohodnutú sumu až do jej zániku, ak
sa s dodávateľom nedohodne inak.
4.7 Podpisom novej zmluvy sa ruší platnosť Zmluvy o poskytovaní služieb č.01-2010-01-04/HS
Článok 5
Povinnosti zmluvných strán
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
5.1.1 Poskytnúť dodávateľovi uzamykateľnú skrinku.
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje:
5.2.1 Vo všetkých priestoroch objednávateľa dodržiavať BOZP a PO smernice.
5.2.2 Dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch objednávateľa.
5.2.3 Dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a návykových látok.
5.2.4 Nezakladať a nemanipulovať s otvoreným ohňom.
5.2.5 Ihneď informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poškodenia
a zneužitia majetku alebo neoprávneného vniknutia do jeho priestorov.
5.3 Dodávateľ je povinný
5.3.1 Zabezpečiť vykonávanie predmetu zmluvy s náležitou odbornou spôsobilosťou
a starostlivosťou a je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení
predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
5.3.2 Uchovať pre potreby objednávateľa všetky doklady a materiály, ktoré získal pri plnení
predmetu zmluvy a je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť týkajúcu sa prevádzky
objednávateľa. Mlčanlivosť sa týka aj obdobia po prípadnom zániku zmluvy. Porušenie
mlčanlivosti je dôvodom pre zánik zmluvy a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.
5.4 Objednávateľ je povinný
5.4.1 Odovzdať včas dodávateľovi všetky veci a informácie, ktoré majú a môžu mať vplyv na
plnenie predmetu zmluvy z hľadiska ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
5.4.2 V súvislosti s plnením predmetu zmluvy zabezpečiť vstup do objektov.
5.4.3 Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu technických a technologických zariadení, vyhradených
technických zariadení, tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, elektrických a plynových
technických zariadení, ako aj ich údržbu, opravy, odstránenie nedostatkov a výmenu v
lehotách stanovených výrobcom, dovozcom, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovými
pokynmi, dokumentáciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecne záväznými
predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.
5.4.4 Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu požiarno-technických zariadení, hasičskej techniky
a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako aj ich údržbu, opravy, odstránenie
nedostatkov a výmenu v lehotách stanovených výrobcom, dovozcom, sprievodnou
dokumentáciou, prevádzkovými pokynmi, dokumentáciou ochrany pred požiarmi a všeobecne
záväznými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi.
5.4.5 Objednávateľ písomne určí svojho zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu
s dodávateľom, a ktorý bude zabezpečovať a plniť úlohy ochrany pred požiarmi
u objednávateľa ako je najmä zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok, skúšok
a kontrol technických a technologických zariadení objednávateľa, organizačné zabezpečenie
pravidelných školení objednávateľa, vykonávanie kontrol plnenia príkazov a pokynov
manažmentu objednávateľa a pod.
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5.4.6 Objednávateľ včas oznámi dodávateľovi každé prijatie nového zamestnanca do zamestnania,
preloženie zamestnanca na iné pracovisko, zaradenie alebo prevedenie zamestnanca na inú
prácu. Dodávateľ až po prevzatí písomného oznámenia objednávateľa vykoná oboznamovanie
zo základných všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred
požiarmi novoprijatých zamestnancov, zamestnancov preradených na inú prácu, iné
pracovisko alebo iný spôsob práce. Objednávateľ zabezpečí, aby toto školenie bolo vykonané
po zaradení zamestnanca na pracovisko ešte pred začatím práce.
5.4.7 Objednávateľ každého zamestnanca na pracovisku ešte pre začatím práce prostredníctvom
priameho nadriadeného zamestnanca, v prípade jeho neprítomnosti iného vedúceho
zamestnanca zrozumiteľne a preukázateľne oboznámi:
• so zásadami bezpečnej práce, so zásadami ochrany zdravia pri práci, so zásadami
bezpečného správania, s bezpečnými pracovnými postupmi, s existujúcim a predvídateľným
nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred
nimi, so zákazom vstupovať do priestorov, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca, so zoznamom prác
a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode,
dojčiacim ženám a mladistvým zamestnancom,
• s návodmi na obsluhu zamestnancom používaného náradia, technického a technologického
zariadenia, stroja a vykoná zácvik zamestnanca na náradí, technickom a technologickom
zariadení a stroji,
• s pridelenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ich ochrannými
vlastnosťami a správnym používaním, a po vykonanom oboznámení overí znalosti
zamestnanca.
Objednávateľ ešte pre začatím práce zabezpečí
preverenie odbornej a zdravotnej
spôsobilosti zamestnanca pre výkon práce.
5.4.8 Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu skutočného stavu (napr. zmenu
v obchodnom registri, živnostenskom liste, zmenu telefónnych čísel, nového nájomcu alebo
podnájomníka, atď. ), ktorá nastane po dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávateľ po
prevzatí písomného oznámenia objednávateľa o zmene skutočného stavu zapracuje tejto
zmeny do dokumentácie bezpečnosti práce.
5.4.9

Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu v užívaní stavby (najmä
skladovanie, manipuláciu a používanie horľavých kvapalín a plynov), ktorá nastane po
dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávateľ až prevzatím písomného oznámenia
objednávateľa o zmene v spôsobe užívania stavby určí opatrenia.

5.4.10 Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi vykonávanie každej činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom požiaru ( napr. zváranie, tepelné delenie, lepenie krytín, údržbu a opravy
technických a technologických zariadení, atď. ) a podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší
počet osôb, ktoré nastane po dátume podpísania tejto zmluvy. Dodávateľ až prevzatím
písomného oznámenia objednávateľa určí opatrenia pre tieto činnosti.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1 Všetky dodatky tejto zmluvy alebo jej zmeny, musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené
oboma zmluvnými stranami.
6.2 Vzťahy touto zmluvou neupravené upravujú príslušné súvisiace ustanovenia Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
6.3 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a druhý
objednávateľ.

V Bratislave 3.1.2011

Objednávateľ:

...............................................................
František Javorský
generálny riaditeľ
Divadlo Nová scéna

Zmluva o poskytovaní služieb

Dodávateľ:

...............................................................
Miroslav Škutka
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