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Zmluva o poskytovaní služby č 1/08/18 

 
 
 
 

I. Zmluvné strany 
  
                                                                                                                
Objednávateľ :  Materská škola Skalica, Námestie slobody 10,  909 01 Skalica 

                           v zastúpení: Mgr. Oľga Luptáková 
                           IČO: 37842129 
                           DIČ:  2021700406                                                                         
                           Číslo účtu: SK91 5600 0000 0027 1731 6001  
                            

 
Dodávateľ      :  Ing. Martina Kvaltínová, Lúčky 12, 909 01 Skalica 
                           IČO: 51127342 
                           DIČ: 1082858249 
                           Číslo účtu: SK8711000000002941045728  
 
   

II. Predmet zmluvy 
 

1. Výkon technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR 314/2001 Z.z o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

2. Výkon autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona NR SR 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

3. Vstupné a opakované vzdelávanie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a BOZP. 

 
 
Výkonom týchto služieb nie je dotknutá zodpovednosť objednávateľa za bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a Zákonníka práce č. 
311/2007 Z. z.. 
 

III. Cenová dohoda a  platobné podmienky 
 
Cena za služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami § 3 zákona 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena za poskytovanie služby v rozsahu predmetu tejto zmluvy je stanovená na štvrťročný 
paušál 220 € a sú v nej zahrnuté všetky výdavky spojené s výkonom. 
 
Platba bude realizovaná na základe faktúry zaslanej dodávateľom. Fakturácia bude 
vykonávaná štvrťročne na konci kalendárneho mesiaca (okt., jan., apr., júl)  
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby podľa predmetu zmluvy dohodnutú 
cenu na základe faktúry v lehote jej splatnosti. Dohodnutá doby splatnosti je 14 dní. 
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IV. Práva a  povinnosti zmluvných strán  
 
 

Povinnosti poskytovateľa v oblasti BOZP 
 

1. V oblasti metodickej činnosti:  
 
1.1 Poskytovať priebežnú metodickú pomoc, najmä v oblasti spracovania 
(aktualizácie) interných predpisov BOZP objednávateľa v súlade so zmenami 
právnych a iných predpisov 

  
2. V oblasti školiacej činnosti: 

  
2.1 Zabezpečovať vykonanie oboznamovaní zamestnancov podľa predpisov BOZP:  
- vstupné a opakované oboznamovanie vedúcich zamestnancov  
- vstupné a opakované oboznamovanie ostatných zamestnancov 

 
4. V oblasti výkonu činnosti:  

 
3.1 Zabezpečiť v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi výkon 
činnosti BOZP  
3.2 Vypracovať pre objednávateľa predpisy BOZP a priebežne ich aktualizovať 
3.3 Zastupovať objednávateľa pred príslušnými orgánmi inšpekcie práce a štátneho 
požiarneho dozoru pri ich činnosti u objednávateľa.  
3.4 Vyšetrovať pracovné úrazy a príčiny nebezpečných udalostí.  
 

5. V oblasti kontrolnej činnosti:  
 
4.1 Vykonávať v spolupráci s vedúcimi zamestnancami podľa príslušných zákonných 
ustanovení kontrolu stavu BOZP v nasl. rozsahu:  
- 1 krát za rok vykonať previerku stavu BOZP  
- námatkovo vykonávať kontrolu dodržiavania stavu BOZP vrátane dodržiavania   
  zákazu vstupu na pracovisko pod vplyvom alkoholu formou dychovej skúšky 

 
6. V oblasti poradenskej činnosti:  

 
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať vedúcim zamestnancom objednávateľa 
telefonické konzultácie v prípade potreby. 

 
 

Povinnosti poskytovateľa v oblasti OPP 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať nasledovné činnosti:  
 
1.1 Vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky  
1.2 Určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov 
protipožiarnych hliadok  
1.3 Vykonávať pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu 
protipožiarnych hliadok  
- školenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov  
- odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich ochranu pred 
požiarmi v čase určenom objednávateľom  
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1.4 Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so 
skutočným stavom  
1.5  Určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb  

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať vedúcim zamestnancom objednávateľa 

poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. 
 

 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje:  

 
1.1 Vytvoriť poskytovateľovi podmienky, potrebné pre výkon dohodnutej činnosti a 
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť 
1.2 Znášať všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením, ako aj s 
vykonaním prác na zaistenie BOZP a OPP  
1.3 Oznamovať poskytovateľovi zavádzanie nových priestorov a technológií s 
dostatočným predstihom  
1.4 Zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odmenu 
 
 

V. Objekty objednávateľa 
 

1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že výkon činností podľa tejto zmluvy sa týka 
nasledovných objektov a zamestnancov, ktorí v nich pracujú ( elokované pracovisko):  
 
- MŠ Hviezdoslavova 
- MŠ Pri Potoku 
- MŠ Hurbanova 
- MŠ L. Svobodu 
- MŠ Dr. Clementisa 
- MŠ Pod Kalváriou 
- Námestie slobody – sídlo org. 

 
VI. Záverečné ustanovenia                                                                                                  

 
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s 2 mesačnou výpovednou lehotou bez udania 
dôvodu. V prípade neplnenia záväzkov vyplývajúcich z dohody môže byť táto zrušená 
okamžite písomnou formou s uvedením kvalifikácie porušenia. 
 
 
 
Platnosť zmluvy je od  1.8.2018        
 
 
 
         ...........................................                                            ..............................................  
                   dodávateľ                                                                             objednávateľ  
                                  
                                                                                                                 


