
 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI   

OCHRANY PRED POŽIARMI 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

                            
I. 

Zmluvné strany 
   
Dodávateľ :     Roman Papánek – R O M S T A V 
                         Veľká Bytča, Na Salaš 1298/19 A 
                         014 01 Bytča 
 IČO :   47 012 391 
Číslo účtu:        
Bankové spojenie:  
 
 
Objednávateľ : Mesto Bytča 
                          Námestie SR č. 1/1 
                         014 01 Bytča 
Sídlo:  Námestie SR 1/1, 014 38 Bytča 
Konajúci: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
Bankové spojenie: PRIMA banka, Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0003 6764 8006 
IČO:  00 321 192 
IČ DPH: neplatca DPH 
Tel.:  +421/41/507 39 24 
Fax:  +421/41/507 39 12  
E-mail:  sekretariat@bytca.sk  
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej 
ochrany v súlade s § 9 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to pre všetky objekty Mesta Bytče 
podľa zoznamu v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Ide hlavne o plnenie týchto povinností : 
 
A / vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 
B / určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 
protipožiarnych hliadok 
C / vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 
hliadok 
D / vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 
skutočným stavom 



E / určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene 
v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnnostnej charakteristike 
užívanej stavby 
F / organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov    
 

III. 
Čas plnenia 

 
Termíny plnenia činností podľa článku II. sú nasledovné : 

1. najmenej 1- krát za tri mesiace vykonať preventívnu protipožiarnu prehliadku 
v objektoch v správe Mesta Bytče 

2. školenie zamestnancov v lehotách ustanovených v právnych predpisoch 
3. ostatné činnosti ihneď po vzniku potreby konania a podľa požiadaviek objednávateľa 

 
Dodržanie termínov plnenia zo strany dodávateľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že výkon objednaných činností prevezme a zaplatí za ich realizáciu 
dohodnutú cenu.      
 
 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
Cena je výsledkom procesu verejného obstarávania, celková suma je 1.860,00 € za 
kalendárny rok, t. j. v celkovej sume za zmluvné obdobie 3.720,00 €. 
Dohodnutá cena za vykonané odborné činnosti, bude fakturovaná štvrťročne, na základe 
faktúry vyhotovenej dodávateľom vždy po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Faktúra je 
splatná do 15 dní od jej doručenia. 
Cena za zabezpečovanie plnenia povinností prostredníctvom technika požiarnej ochrany 
v zmysle článku II. tejto zmluvy je dohodnutá v celkovej sume 465,- EURO za každý 
kalendárny štvrťrok. 
Cenu za vykonanie dohodnutej činnosti uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom vždy po uplynutí kalendárneho štvrťroka. 
 
      

V. 
Ostatné ustanovenia 

 
Dodávateľ bude pri výkone predmetu zmluvy postupovať s odbornou spôsobilosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. 
Dodávateľ sa bude riadiť východiskovým stavom a podkladmi objednávateľa. 
Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku II. tejto zmluvy. 
Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť prípadné pokuty vzniknuté v dôsledku nesplnenia niektorej zo 
zmluvných činností bez zavinenia objednávateľa.  
      

 
 



 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len vzájomným odsúhlasením zmluvnými 
stranami. 
Zmluva je uzatvorená na dobu 24 mesiacov od podpisu zmluvy.  
Zmluva je vyhotovená v troch exemlároch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ. 
Táto zmluva je povinne zverejňovaná. 
 
 
V Bytči dňa:  15.10.2020      V Bytči dňa:28.10.2020  
 
 
Roman Papánek       Ing. Miroslav Minárčik 
                                                                                                                        primátor mesta 
                                                                                                                                        
……………………………………………                                                …………………………………………..                                                                                                                           
 

                       Dodávateľ                                                                           Objednávateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


