
ZMLUVA  
o poskytovaní služieb  

technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby 
 

Uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Dodávateľ: 

1.            SlovFire, s.r.o. 
so sídlom:       Hliníky 764, 017 01 Pov. Bystrica 
zastúpená:      Pavol Slovák, konateľ 
IČO:               47 884 223 
IČ DPH:         SK2024129580 
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sro, vo vl. č. 30824/R  
 
Objednávateľ: 

2.                         Materská škola, Ul. Hurbanova 247/5 -  Bytča 
so sídlom:        Ul. Hurbanova 247/5, Bytča 
zastúpená:       Mgr. Eva Kamasová 
IČO:                42348897 
DIČ:  2023972863 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
SlovFire, s.r.o., sa zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa a pre jeho objekty :  

- MŠ, Hurbanova 247/5, Bytča 
- MŠ, Malá Bytča 

 
V oblasti ochrany pred požiarmi: 
 
1a/   Spracovať resp. aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SR č.314/2001 Z. z.. o ochrane pred požiarmi v rozsahu : 
- požiarny štatút právnickej osoby, 
- požiarne poplachové smernice, 
- požiarne evakuačné plány / ak to vyžaduje povaha objektu / 
- dokumentáciu o školení zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok, 
- požiarnu knihu, 
1b/ zabezpečovať v zmluvnom období výkon funkcie technika P0 a s ním súvisiace povinnosti v zmysle Vyhlášky  
MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi. 
1c/  vykonať školenie a odbornú prípravu zamestnancov právnickej osoby z oblasti ochrany pred požiarmi v 
zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona  SR č. 314/2001 Z. z.. o 
ochrane pred požiarmi. 
1d/  kontrolovať vybavenie objektu objednávateľa požiarno-bezpečnostnými tabuľkami a symbolmi 
1e/  zabezpečiť kontrolu úplnosti, vhodnosti a účinnosti hasiacich prístrojov / fakturované samostatne / 
- dodávka nových hasiacich prístrojov  
- kontroly hasiacich prístrojov v zmysle príslušných predpisov 
- zabezpečenie odstránenia závad a nedostatkov zistených kontrolou  
1f/ zabezpečiť kontrolu požiarnych hydrantov / fakturované samostatne / 
- dodávka nových hydrantových systémov, náhradných dielov 
- tlakové skúšky hydrantových hadíc 
1g/ zabezpečiť kontrolu pož. dverí / fakturované samostatne / 



V oblasti bezpečnostnotechnickej služby: 
 
2a/  Vykonávať pravidelný dozor nad stavom BOZP v časovej perióde 1 krát ročne v rozsahu: 
- používanie OOPP, 
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov zamestnancami, 
- dodržiavanie technických požiadaviek na bezpečnosť práce strojno-technologických zariadení v súlade s 
vyhláškami a STN, 
- komplexnosť bezpečnostného značenia, vybavenia pracovísk a zariadení výstražnými tabuľkami, 
- kontrola dodržiavania zákazu požitia alkoholických nápojov na pracoviskách / pred a počas výkonu práce /. 
2b/  Vykonať kontrolu vybavenia pracovísk zdravotníckym materiálom, prostriedkami prvej pomoci, 
spracovanie traumatologického plánu pre konkrétne podmienky 
2c/  Poskytnúť technickú pomoc pri návrhu technických a organizačných opatrení na odstránenie nedostatkov 
v oblasti  BOZP 
2d/  Spracovať, resp. aktualizovať smernicu - zakázané práce ženám 
2e/  Vykonať kvalifikované školenie v oblasti BOZP v rozsahu: 
- vypracovanie osnovy pre výkon vstupnej inštruktáže novoprijatých zamestnancov, 
- aktualizovať osnovu periodického školenia zamestnancov, 
- periodické školenie vedúcich zamestnancov  a overenie ich vedomostí / test /. 
2f/  Spracovať, resp. aktualizovať analýzu rizík vyplývajúcich z pracovného procesu 
2g/  Na základe analýzy rizík spracovať , resp. aktualizovať zoznam pre poskytovanie OOPP 
2h/  Zabezpečiť činnosti pri vzniku pracovného úrazu,  t. j.  vyšetrenie príčin registrovaných a evidovaných 
pracovných  úrazov, pomoc pri spísaní záznamu o úraze, svedeckých výpovedí a návrh opatrení na zamedzenie 
opakovania sa podobných pracovných úrazov, kontrolu vedenia knihy pracovných úrazov. 
2i/ Vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa, ktorých zamestnanci vykonávajú práce 
zaradené do kategórie 1 alebo 2. 
 

Článok II 
CENA PLNENIA 

 
1.  Cena plnenia podľa čl. I. písmená 1a) až 1c) - 2a) až 2h), je určená v súlade so Zákonom NR SR   č. 18/1996 Z. z. o 
cenách nasledovne:       
          sadzba           SUMA € 
          DPH% 
1.1.V oblasti ochrany pred požiarmi: 
Výkon funkcie technika pož. ochrany  
v zmluvnom období         20%                 170,00 
                     
1.2.V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia: 
Výkon bezpečnostnotechnickej služby v zmluvnom období + PZS   20%                 320,00  
 
CENA spolu bez DPH za 1. rok                       490,00 
DPH 20%                           98,00  
Cena spolu za zmluvné obdobie jedného roka                     588,00 
 
 
2.  Cena vyplýva zo súčasných cien tovarov, materiálov, pracovnej sily, správnych poplatkov a iných nákladov, ktoré 
spoločnosť SlovFire, s.r.o. má. Pokiaľ sa tieto náklady zmenia, spoločnosť SlovFire, s.r.o. má právo primerane po 
prejednaní s objednávateľom cenu upraviť. O tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa písomne 30 dní vopred. 
 
3.Plnenie podľa č I. odsek  1e) , 1f), 1g) bude na základe skutočne vykonanej práce a jeho cena vopred prerokovaná 
s objednávateľom, bude osobitne fakturovaná. Splatnosť faktúry vystavenej spoločnosťou SlovFire, s.r.o. bude  
10 dní. 



Článok III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Objednávateľ je povinný: 
 
1.   Objednávateľ poskytne bezplatne spoločnosti SlovFire, s.r.o. pred začatím i počas zmluvného obdobia 
poskytovania služieb PO a BOZP informácie potrebné pre úspešné zrealizovanie zmluvne dohodnutej práce. 
2.   Objednávateľ je povinný  zabezpečiť  odstránenie závad a nedostatkov z oblasti PO a BOZP a dodržiavať a plniť 
zásady požiarnej bezpečnosti a BOZP definované v dokumentácií PO a BOZP, ako i v iných materiáloch , analýzach 
spracovaných spoločnosťou SlovFire, s.r.o.  
3.   Objednávateľ je povinný zabezpečovať v určených termínoch vykonávanie: predpísaných revízií, kontrol, skúšok 
a prehliadok technických, technologických a požiarnotechnických zariadení a uhradiť s tým spojené náklady, 
lekárskych prehliadok zamestnancov / vstupné, opakované, výstupné /, opakovaných školení na obsluhu VTZ, 
požiarnotechnických zariadení  prípadne iných predpísaných povinných školení. 
4.   Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi:  pred začatím kontroly / min. 48 hodín / každú kontrolu orgánov 
štátnej správy v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,  vykonanie štátneho požiarneho dozoru príp. termín 
kontroly OR HaZZ a IP, organizačné, personálne, stavebné alebo technologické zmeny, závažné skutočnosti súvisiace 
s ochranou pred požiarmi a BOZP, vznik požiaru v organizácií, vznik pracovného úrazu v deň úrazu, stratu alebo 
poškodenie hasiacich zariadení / has. prístroje, pož. hydranty, pož. dvere, pož. klapky, EPS, SHZ ... /, vykonávanie 
požiarne nebezpečných prác, zoznam objektov, zmenu objektov a priestorov kde vykonáva podnikateľskú aktivitu, 
príjem novoprijatých zamestnancov,  
5.   Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú 
podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na pracoviskách a priestoroch v miestach 
plnenia, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho 
pracoviská a priestory, najmä informácie podľa §7 ods. 6 písm. a/ až c/ zák. 124/2006 Z. z. 
6. Výkonom uvedených činností podľa článku I., nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa a príslušných 
riadiacich zamestnancov zmluvného partnera za stav v oblasti ochrany pred požiarmi a za stav BOZP v zmysle 
platnej legislatívy. 
 
Dodávateľ je povinný: 
 
1.  Spoločnosť SlovFire, s.r.o., je povinná vykonávať túto službu výhradne v zmysle predmetu zmluvy. 
2.  Pracovníci sú oprávnení pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok, kontrol a realizácie práce v 
oblasti PO a BOZP v zmysle tejto zmluvy vstupovať do objektov a zariadení, ktoré užíva objednávateľ, v sprievode 
vedúceho prevádzky, vykonať potrebné zisťovania a úkony, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú 
súčinnosť od vedúcich, ale i ostatných zamestnancov objednávateľa. 
3. Spoločnosť SlovFire, s.r.o.  nezodpovedá za škody na zdraví  a živote osôb na strane objednávateľa. Nezodpovedá 
za škody na majetku objednávateľa, ak im mal zabrániť, alebo mal odvrátiť hroziace nebezpečenstvo, alebo sa 
neriadil platnými právnymi predpismi. 
4. Spoločnosť SlovFire, s.r.o., ručí za kvalitu vykonanej práce výhradne v zmysle čl. I. a v prípade ak orgán 
vykonávajúci štátny dozor zistí preukázateľné nedostatky, spoločnosť SlovFire, s.r.o. je povinná tieto okamžite 
odstrániť na vlastné náklady pokiaľ sa týkajú článku I. tejto zmluvy. 
5. Spoločnosť SlovFire, s.r.o.,  neručí za chybnú činnosť has. prístrojov, pož. hydrantov a pož. dverí ak ju nezavinil a 
to:  
a/ pre skryté vady a chyby,  
b/ v prípade, že bolo s nimi akokoľvek manipulované, boli poškodené, boli odcudzené, neboli zamestnanci 
preškolený s obsluhou, neboli prevádzkované resp. uvedené do činnosti podľa návodu na obsluhu príp. podľa 
pokynov od výrobcu, prevádzkových pokynov a uvedené skutočnosti neboli nahlásené dodávateľovi 
c/ ak has. prístroj nebol vybavený pojistnou armatúrou, bola odstránená plomba HP /okrem použitia pri požiari/, ak 
nebola zabezpečená jeho riadna úschova a ochrana proti priamym a nepriamym vplyvom, ak pož. dvere neboli 
prevádzkované podľa prevádzkových pokynov, neboli  vybavené samozatváračom / príp. samozatvárač bol 
poškodený / a uvedené skutočnosti neboli nahlásené dodávateľovi 
d/ ak has. prístroje a požiarne hydranty boli uvedené do činnosti a použitie nebolo nahlásené dodávateľovi. 



Článok  IV. 
TERMÍN PLNENIA A PLATBA 

 
1. SlovFire, s.r.o. sa zaväzuje vykonať plnenie predmetu zmluvy podľa č. .I. ods. 1a/ až 1c/, odst. 2a/ až 2h/ do 60 dní 
od začiatku doby účinnosti zmluvy, resp. v štvrťročnej časovej perióde a ods. 1d/ až 1e/, v zmysle lehôt určených 
záväznými predpismi a normami resp. po dohode s objednávateľom. 
 
2. Objednávateľ zaplatí v zmysle čl. II. ods. 1, faktúru po vykonaní prác. 
Splatnosť faktúry je 10 dní od jej vystavenia.  
 
3. Ak objednávateľ neuhradí platbu v stanovenom termíne má spoločnosť SlovFire, s.r.o.  právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky denne, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti , až do doby 
zaplatenia, príp. okamžite vypovedať zmluvu. 

 
Článok V.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise tejto zmluvy. Ak nie je  dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej 
vyplývajúce Obchodným zákonníkom.  
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie . 
3. V prípade nedodržania povinností objednávateľa podľa článku III., prípadne ak objednávateľ neuhradí platbu 
podľa článku II. v stanovenom termíne splatnosti, nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť za prípadné sankcie  
/ pokuty / od štátneho požiarneho dozoru / OR HaZZ /, Inšpektorátu práce / IP /, prípadne iných štátnych orgánov. 

 
Článok VI. 

ÚČINNOSŤ A DOBA PLATNOSTI  
   
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu objednávateľom.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  01. 07. 2017 do 01.07.2018 
3. Zmluva končí: 
- dohodou zmluvných strán , 
- písomným vypovedaním bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany 3 mesiace a začína                     
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,  
- zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade závažného alebo           
  opakovaného porušenia zmluvných povinností druhou stranou. Účinky okamžitého zrušenia nastávajú dňom 
  doručenia písomného oznámenia o okamžitom zrušení platnosti zmluvy druhej strane, 
- ak zmluvná strana ukončí zmluvu z iných než vyššie uvedených  dôvodov má druhá strana právo na náhradu  
  škody vo výške skutočne preukázateľných nákladov, ktoré jej z titulu takéhoto ukončenia vzniknú. 
 
 
 
           V Pov. Bystrici dňa: 01.07.2017                                                V Pov. Bystrici dňa: 01.07.2017 
 
 
 
              ..........................................                                                                 ..........................................   


