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Zmluva  č. 1/2015  
  

O výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, v zmysle zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 
395/2011 Z.z. a jeho  vykonávacích predpisov a v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.  
  

1. Zmluvné strany  
  

Dodávateľ:     Haspo-tex s. r. o.  

Štatutárny orgán:  Ing. Miloš Hiblár, konateľ  

Sídlo:      Ondavská 19, 040 11 Košice  

IČO:        47 133 341  

DIČ:       2023765403  

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu:     

  

0475837728/0900  

Objednávateľom:  Základná škola  

Štatutárny orgán:   Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľka školy  

Sídlo:     Krosnianska 4, 040 22 Košice  

IČO:       35546875  

DIČ:       2021676998  

Bankové spojenie:  Príma banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu:     0502980002/5600  

2. Predmet zmluvy  
  

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť činnosti: „Výkon vybraných činností na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany pred požiarmi, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarno-
technických zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody“, ako je uvedené v prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

3. Povinnosti zmluvných strán  
  

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti uvedené v prílohe č. 1 2. 

Odberateľ sa zaväzuje, že:  

a) umožní vykonať školenia, odbornú prípravu zamestnancov o ochrane pred požiarmi a 

bezpečnosti      a ochrany zdravia pri práci v priestoroch odberateľa.  

b) zabezpečí odstránenie závad zistených pri preventívnej protipožiarnej prehliadke a 

náhodných       kontrolách stavu OPP, ako aj na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

stanovených      termínoch a hradí náklady spojené s odstránením zistených závad.  

c) v prípade uplatnenia podmienok § 59 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

orgánom      štátneho požiarneho dozoru, v plnom rozsahu zodpovedá za závady a nedostatky zistené 

v jeho     priestoroch, pokiaľ tieto boli písomne uvedené v dokumentoch, alebo písomných 
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požiadavkách,     predkladaných za oblasť prevencie, alebo pri vykonaných prehliadkach a kontrolách 

nebolo možné     ich zistenie.  

  

  

d) preukázateľné a včas poskytnuté dodávateľovi všetky informácie o zmenách a úpravách, 

ktoré sa       vyskytujú alebo ku ktorým dôjde v priestoroch odberateľa a ktoré majú vplyv na ochranu 

pred       požiarmi alebo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

e) zabezpečí oznámenie dodávateľovi s termínom konania kontrol orgánmi štátneho  

odborného       dozoru na úseku ochrany pred požiarmi, alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

ako aj       s termínom konania prejednania zápisnice alebo protokolu z vykonanej kontroly.  

     Umožní prítomnosť dodávateľa na kontrole stavu OPP a BOZP a pri prejednaní zápisnice, alebo       

protokolu z kontroly vykonanej orgánmi štátneho odborného dozoru.  

f) zabezpečí vypracovanie protokolu o určení prostredia pre všetky objekty a projektovú      

dokumentáciu aktuálneho stavu budovy.  

g) zabezpečí odbornú prehliadku elektroinštalácie, bleskozvodov, plynu, elektrického ručného      

náradia, elektrospotrebičov, predlžovacích šnúr v zmysle platných predpisov.  h) zabezpečí odborné 

školenie  

i) oznámi dodávateľovi každé prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru 

najneskôr jeden     deň pred nástupom do zamestnania za účelom preškolenia pri nástupe do 

zamestnania.  

j) plnenie povinností uvedených v § 4 zákona o ochrane pred požiarmi a § 8 zákona o 

bezpečnosti     a ochrane zdravia pri práci, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečuje 

odberateľ. k) poskytovať súčinnosť pri vykonaní činností na úseku CO, ktoré sú uvedené v prílohe 

č.1  

  

4. Cena a spôsob platby  
  

1. Cena je stanovená dohodou v zmysle Zák. č.18/1996 Z.z za činnosť technika  požiarnej ochrany      

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Doba      

splatnosti  faktúry je dohodnutá obojstranne na 30 dní odo dňa jej doručenia a úroky z omeškania      

sú stanovené na 0,03% za každý deň omeškania z dlžnej sumy.  

  

5. Doba trvania a skončenia zmluvy  
  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto  zmluva sa uzatvára odo dňa  účinnosti tejto zmluvy do  

1.3.2019.  

2. Túto kúpnu zmluvu je možné ukončiť:  

a) písomnou dohodou odberateľa a dodávateľa ku ktorémukoľvek dňu  

b) písomnou výpoveďou dodávateľa alebo odberateľa bez udania dôvodu  

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výpovede v zmysle ods. 2 písm. b) tohto článku      1 – 

mesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho       mesiaca 

nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Výpoveď musí      mať 

písomnú formu. Pri nedržaní písomnej formy je výpoveď neplatná.  
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6. Spoločné ustanovenia  
  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej      

strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla       

zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa  po troch dňoch od vrátenia nedoručenej      

zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú      

stranu konať, sa o tom nedozvie.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, oprávnených      

osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové  plnenie zmluvy,      

bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.  

3. Vo veci riadneho plnenia tejto zmluvy zo strany odberateľa je oprávnená hospodárka školy.   

7. Záverečné ustanovenia  
  

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.  

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je  možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou        

písomných dodatkov.  

3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu      

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

4. Táto zmluva bola uzatvorená dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a  zrozumiteľne, nebola      

uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.  

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu je vlastnoručne      

podpísali.  

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží odberateľ a jeden dodávateľ.  

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom      

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke školy (kupujúceho) 8. Táto zmluva je 

vyhotovená na troch stránkach formátu A4.  

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.  

  

Košice, 27.2.2015  

  

  

Za dodávateľa:                                                                                        Za odberateľa:    

  

  „podpísaný“                                                                                            „podpísaný“    

  

  

  

  


