
Zmluva o poskytovaní služieb 
Uzatvorená v zmysle Zák. č. 513/1990 Zb., Obchodný zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnkov medzi:  
 
 Objednávateľ:  
 
Základná škola s materskou školou Šoporňa 
Komenského 133, 925 52 Šoporňa 
Zastúpený: Mgr. Elena Holbíková  - riaditeľka ZŠ 
IČO: 36080519 
DIČ: 2021322402 
a                                                      
                                                                                                                
Poskytovateľ:  
 
Ing. Ladislav Billik - ABP    
Miestom podnikania: Michalská 10, 920 01 Hlohovec                                
IČO: 40 377 008    
DIČ: 1031981599  
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Trnava,  pod reg. č. 203-5154 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi za odplatu: 
1. Výkon technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred  požiarmi 

v znení neskorších predpisov  
     a) spracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle  právnych  predpisov na úseku ochrany pred  
         požiarmi, kontrolná činnosť objektov v rozsahu minimálne 1 x krát za 3 mesiace.  
     b) vstupné a opakované školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi v rozsahu  minimálne 1 x krát  za   
         24 mesiacov  a odborná príprava členov protipožiarnych hliadok v rozsahu minimálne 1 x za 12   
         mesiacov. 
 
2. Výkon autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona NR SR č. 124/2006  Z. z.           

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
     a) spracovanie a vedenie predpísanej  dokumentácie  v zmysle   právnych  predpisov na úseku BOZP,  
         kontrolná činnosť  objektov v rozsahu minimálne 1 x krát za 3 mesiace. 
     b) vstupné a opakované vzdelávanie zamestnancov z  BOZP v rozsahu  minimálne 1 x krát  za  24  
         mesiacov. 

II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ  sa zaväzuje: 
   a) plniť uvedené výkony a školenia podľa článku I. odst. 1, 2,  v plnom rozsahu v objektoch 
       a prevádzkach odberateľa uvedených v tomto článku : Základná škola s materskou školou  
 
2. Odberateľ sa zaväzuje. 
    a) zabezpečiť odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadení, bleskozvodov,  plynových 

rozvodov a zariadení, čistenie a preskúšanie komínov, pokiaľ je majiteľom, alebo  nie je v nájomnej 
zmluve dohodnuté inak, 

    b) informovať poskytovateľa o stavebných zmenách v objektoch, v technologických zariadeniach            
a procesoch, komunikáciách a o organizačných zmenách v organizácii o činnostiach   spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pred ich začatím resp. nezačať túto   činnosť bez vyjadrenia 
poskytovateľa, pričom za prípadné škody  vniknuté odovzdávaním nesprávnych a neúplných informácií zo 
strany objednávateľa poskytovateľ neručí, 
c) včasne informovať dodávateľa o nástupe nového zamestnanca z dôvodu jeho preškolenia pred 
nástupom na pracovisko, 
d) prizývať poskytovateľa ku kontrolám štátneho požiarneho dozoru a inšpekcie práce,  vytvárať          
poskytovateľovi v organizácii dostatočné primerané podmienky na vykonávanie činnosti.  

 



III. 
Cena vykonanej práce 

 
1. Cena  za  vykonanú  prácu   podľa článku I. odst.1 je stanovená na 17,- € /mesiac, podľa článku  
    I.odst.2 je stanovená na 16,- € /mesiac, celkom 33,- € /mesiac paušálne, (štvrťtočne 99 ,- €  ) . 
2. Cena za vstupné školenie o ochrane pred požiarmi a BOZP   je stanovená 12,- EURO za každého  
    zamestnanca + cestovné náklady (cestovné- ak sa školenie vykoná nad rámec  periodickej kontroly)   
3. Dodávateľ nie je platcom DPH 
 

VI. 
Spôsob platenia 

 
1. Poskytovateľ vystaví faktúru odberateľovi  vždy za uplynulé štvrťročné obdobie do piateho dňa 

nasledujúceho mesiaca. 
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za vykonané práce poskytovateľovi  zmluvnú cenu na základe 

fakturácie  s lehotou splatnosti faktúry 14 dní od jej  preukázateľného doručenia objednávateľovi.. 
3.  Za omeškanie platby má dodávateľ nárok si účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň  
     omeškania platby. 
2.  Dodávka materiálu súvisiaca s dodávateľskými službami bude fakturovaná osobitne na základe  
     samostatnej objednávky ( bezpečnostné tabuľky a iné) 
 

V. 
Trvanie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ neručí za škody, penále a iné finančné postihy objednávateľa, ktoré boli spôsobené 

neplnením úloh objednávateľa, neodstránením resp. neriešením nedostatkov vyplývajúcich alebo 
uvedených v zápisoch z preventívnych prehliadok v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  fotokópie  osvedčenia o odbornej spôsobilosti poskytovateľa  
na výkon činnosti technika požiarnej ochrany a  oprávnenie odborného pracovníka bezpečnosti práce 
a budú založené v dokumentácii BOZP a PO. 

3. Zmluvu môže vypovedať písomne každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď 
preukázateľne doručená druhej zmluvnej  strane.  

4. V prípade nesplnenia  akýchkoľvek zmluvných povinností zmluvných strán, má  každá zmluvná strana 
právo od tejto zmluvy  písomne odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia  
odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

5. Všetky   zmeny   a   doplnky   k  tejto  zmluve  je  možné  uskutočniť  písomnou   formou po vzájomnej 
dohode. 

6.  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  jedno jej 
vyhotovenie.  

7. Touto zmluvou sa ruší sa ruší predchádzajúca zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2011   
 
V Šoporni, dňa .....  
 
 
Objednávateľ:               Poskytovateľ:  
 
 
 
       Mgr. Elena Holbíková                                                         Ing,Ladislav Billik 
……………………………………                                           ………………………………… 
                riaditeľka ZŠ                                                              Ing. Ladislav Billik -  ABP                


