
ZMLUVA 
o poskytovaní služby v oblasti Ochrany pred požiarmi OPP 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Adresa: 
IČO: 
DIČ: 

Obec Žirany 
v zastúpení Ing. Jozef Zsebi 
starosta obce 
95174 Žirany č. 194 
003 087 06 
202 110 2952 

Dodávateľ: 

Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové 
spojenie: Číslo 
účtu: 

Mgr. Janette Czibulová - BEZTECH 
bezpečnostný a požiarny technik 
č. 1619, 925 84 Vlčany 
45 698 104 
102 709 5894 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0203345172/0900 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: ObÚ v Sali, č. živ.registra 450-11304 
Osvedčenie o spôsobilosti požiarneho technika - Mgr. Janette Czibulová 
Osvedčenie o spôsobilosti požiarneho technika - Lórant Takács 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie služby ochrany pred požiarmi OPP dodávateľom v 
rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ide 
najmä o: 

a) Poradenská činnosť na úseku OPP - posudzovanie požiarneho nebezpečenstva v 
prevádzkach a používaných technológiách, šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov, 
preukázateľné upozornenie objednávateľa na jeho povinnosti vyplývajúce zo zákona o 
ochrane pred požiarmi. 

b) Vedenie dokumentácie OPP a jej priebežné dopĺňanie a novelizácia, ide najmä o 
identifikačnú kartu, požiarny poriadok pracoviska, požiarno-poplachové smernice, evakuačný 
plán, zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru, zoznam 
členov protipožiarnych hliadok, zriadenie ohlasovne požiarov, prevádzkový poriadok 
ohlasovne požiarov, vedenie záznamov v požiarnej knihe podľa § 29 Vyhlášky MV SR . 
121/2002 o požiarnej prevencii. 

c) Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok každé tri mesiace v objektoch a 
priestoroch objednávateľa, každých šesť mesiacov v priestoroch s administratívnou 
činnosťou a každých dvanásť mesiacov v priestoroch, kde sú zriadené občasné pracovné 
miesta. 



d) Servis požiarno-technických zariadení - dodanie a inštalácia požiarno-bezpečnostných 
tabuliek a symbolov 

e) Vykonávanie školení zamestnancov - vstupné a periodické oboznamovania a odborná 
príprava členov protipožiarnych hliadok. Vypracovanie plánu školení, osnov vstupného a 
opakovaného školenia, preskúšanie zamestnancov. 

II. 
Podmienky plnenia 

1. Objednávateľ spolupracuje s dodávateľom pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetom 
tejto zmluvy a zaväzuje sa poskytnúť dodávateľovi údaje a doklady nevyhnutné pre 
vykonávanie jeho práce, sprístupniť projektovú dokumentáciu objektov a umožniť mu vstup 
do svojich objektov a priestorov. 

2. Dodávateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Zaväzuje sa, že bude zaobchádzať s údajmi a informáciami získanými v 
súvislosti s plnením zmluvy ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré bez súhlasu 
objednávateľa nemôžu byť poskytnuté tretím osobám. 

III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy zmluvnými stranami nie je dohodnutá paušálne. Dodávateľ bude 
objednávateľovi poskytovať služby jednotlivo na základe platného cenníka po vystavení 
písomnej objednávky objednávateľom. Objednávateľ bude o záväzných termínoch plnenia 
úloh v súvislosti s OPP informovaný formou zápisov v požiarnej knihe, kde technik PO 
uvedenie nasledovných termín plnenia. 

2. Cenu za predmet zmluvy dohodnutú podľa bodu 1 tohto článku bude objednávateľ uhrádzať 
na základe faktúr vystavených dodávateľom. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

V. 
Čas, rozsah a miesto plnenia zmluvy 

1. Objednávateľ bude o záväzných termínoch plnenia úloh v súvislosti s OPP informovaný 
formou zápisov v požiarnej knihe, kde technik PO uvedenie nasledovných termín plnenia. 
Dodávateľ bude objednávateľovi poskytovať služby jednotlivo po vystavení písomnej 
objednávky objednávateľom. 

2. Miesto plnenia - prevádzkové priestory Obecného úradu v Žiranoch 
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. 
II tejto zmluvy. Mesačná výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 



 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jedno exemplári. 
4. Súčasťou tejto zmluvy sú fotokópie Osvedčení o spôsobilosti požiarnych technikov a 

fotokópia Osvedčenia o živnostenskom oprávnení oprávňujúce vykonávať činnosti uvedené v 
tejto zmluve. 

V Žiranoch, 3.10. 2016 

Ing. Jozef Zsebi Mgr. Janette Czibulová 


	ZMLUVA
	o poskytovaní služby v oblasti Ochrany pred požiarmi OPP
	I.
	Zmluvné strany
	Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: ObÚ v Sali, č. živ.registra 450-11304 Osvedčenie o spôsobilosti požiarneho technika - Mgr. Janette Czibulová Osvedčenie o spôsobilosti požiarneho technika - Lórant Takács

	I.
	Predmet zmluvy
	Podmienky plnenia
	III.
	Cena a platobné podmienky
	V.
	Čas, rozsah a miesto plnenia zmluvy
	VI.
	Záverečné ustanovenia



