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Zmluva č. 01032020 

o poskytnutí služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika  

 
 

1. Zmluvné strany 
 

1.1. Identifikačné údaje odberateľa: 

Kysucká knižnica v Čadci 

Zastúpená:  PhDr. Jankou Bírovou, riaditeľkou Kysuckej knižnice v Čadci 

Sídlo:   Ul. 17 novembra 1258, 022 01Čadca   

IČO:   36145068  

IČ DPH:   neplatca DPH 

ďalej len „odberateľ“ 

 

1.2. Identifikačné údaje dodávateľa: 

Ing. Daniela Sventek Priečková 

Miesto podnikania: Hrancova 2099/5, 022 01 Čadca 

IČO:   46 589 171  

DIČ:   1075676206  

IČ DPH:  neplatca DPH 

Registrácia:   zapísaný v: živnostenskom registri č. 520-24147 Čadca 

Bankové spojenie: 4015658962/7500, Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:  SK7875000000004015658962 

Ďalej len „dodávateľ“ 

 

uzatvárajú, podľa ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, 

túto zmluvu (v ďalšom len „zmluva“). 

 

2. Predmet zmluvy 

 
2.1. Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby podľa § 22 Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

2.2. Zabezpečenie činností technika požiarnej ochrany v súlade s § 9 Zákona o ochrane pred požiarmi č. 

314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

2.3. Vykonávanie prác, činnosti a poradenstva v zmysle bodu 2.1 a 2.2 bude dodávateľ zabezpečovať:  

  pre pracovné činnosti zamestnancov knižnice - administratívny pracovník, knihovníčka, 

upratovačka, IT pracovník, šofér, údržbárske práce (na trvalý pracovný pomer alebo dohodu) 

a osoby, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť na základe písomnej dohody s Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a osoby, ktoré vykonávajú aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby na základe písomnej dohody s ÚPSVaR do 30 zamestnancov,   

  pre prevádzkové priestory na adrese: budova Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 

022 01 Čadca. 

 

3. Rozsah poskytovaných služieb – povinnosti dodávateľa 
 

3.1. Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby: 

a) Zabezpečuje oboznamovanie a informovanie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a vypracovanie záznamových kníh. 

Oboznamovanie a informovanie bude zabezpečované pre novoprijatých zamestnancov a opakované 

v lehotách 1 krát za 24 mesiacov.  

b) Vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania predpisov BOZP. Vykonáva najmenej 1 krát ročne 

previerky stavu BOZP v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti. Vypracováva záznam z 

kontrolnej činnosti. 

c) Podieľa sa na vypracovaní a aktualizovaní dokumentácie BOZP. 

d) Informuje odberateľa o zmenách v predpisoch BOZP. 
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e) Hodnotí stav BOZP, vypracúva návrhy na zabezpečenie podmienok bezpečnosti práce a podieľa sa 

na plnení opatrení uložených kontrolnými orgánmi štátnej správy súvisiacich s bezpečnosťou práce. 

f) Analyzuje príčiny vzniku pracovných úrazov, vedie ich evidenciu a navrhuje opatrenia na 

zamedzenie vzniku pracovných úrazov. 

g) Zúčastňuje sa šetrenia pracovných úrazov, havárií a iných mimoriadnych udalostí v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

h) Pomáha pri plnení všetkých povinností súvisiacich so zaisťovaním BOZP, upozorňuje na zistené 

nedostatky  a podáva návrhy na ich odstránenie. 

i)  Plní ostatné požiadavky súvisiace s činnosťami, ktoré sú alebo budú vyžadované platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami upravujúcimi oblasť BOZP. 

 

3.2. Zabezpečenie úloh – povinnosti technika požiarnej ochrany: 

a) Vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a pracoviskách v právnickej osobe (1 

krát za 3 mesiace). 

b) Pri organizovaní a vykonávaní kontroly dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi 

spolupracuje s vedúcimi zamestnancami odberateľa. 

c) Záznamy z kontrolnej činnosti zapisuje do požiarnej knihy. 

d) Určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a určuje počet členov protipožiarnych 

hliadok pracoviska, asistenčnej hliadky. 

e) Vykonáva školenia o ochrane pred požiarmi u novoprijatých zamestnancov a osôb, ktoré sa s 

vedomím právnickej osoby zdržujú na jej pracoviskách a opakované školenia zamestnancov 

a vedúcich zamestnancov 1 krát za 24 mesiacov.  

f) Vykonáva odborné prípravy protipožiarnych hliadok (pracoviska, asistenčnej hliadky). 

g) Vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.  

h) Určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. 

i)   Vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy – v lehotách najmenej 1 krát za 12 mesiacov. 

j)   Vypracúva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom v 

právnickej osobe. 

k) Určuje požiadavky požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb. 

l)   Ak technik požiarnej ochrany zistí nedostatky, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku požiaru 

alebo znemožneniu záchrany osôb, je oprávnený nariadiť vykonanie nevyhnutných opatrení 

smerujúcich na odstránenie tohto nebezpečenstva. O nariadených opatreniach bez zbytočného 

odkladu informuje štatutárneho zástupcu odberateľa. 

m) Vypracuje ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov o ochrane pred požiarmi (napr. pokyny 

pre činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pod.). 

n) Navrhuje vyvodenie postihov voči zamestnancom za neplnenie úloh na úseku ochrany pred 

požiarmi. 

o) Dáva návrhy na obstarávanie a inštalovanie hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, požiarnej 

techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi. 

p) Najmenej 1 krát za šesť mesiacov predkladá požiarnu knihu štatutárnemu zástupcu odberateľa za 

účelom kontroly. V prípade zistenia vážnych nedostatkov informuje štatutárneho zástupcu 

odberateľa neodkladne. 

 

3.3. Za odberateľa bude prácu preberať štatutárny zástupca Kysuckej knižnice v Čadci, ktorý bude zároveň 

kontaktnou osobou odberateľa pre zabezpečovanie zmluvných činností. 

 

3.4. Predmetom zmluvy nie je zabezpečenie vykonávania školení o poskytovaní predlekárskej zdravotnej 

pomoci. 

 

3.5. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté odberateľovi svojimi službami v prípade, 

pokiaľ nebol včas a pravdivo informovaný o nových skutočnostiach a zmenách u odberateľa 

(personálnych, vykonávanie pracovných činnosti, používanie technológií a  zariadení, pracovného 

prostredia, zdravotného stavu zamestnancov, a pod.), týkajúcich sa predmetu výkonu služieb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo ak objednávateľ neposkytol 

súčinnosť potrebnú pre výkon činnosti. 

 

4. Povinnosti a práva odberateľa 
 

4.1. Odberateľ je za účelom riadneho plnenia povinností na úseku BOZP a ochrany pred požiarmi povinný: 
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a) umožniť dodávateľovi prístup do všetkých objektov a priestorov za účelom výkonu dohodnutých 

činností, 

b) informovať najneskôr v deň nástupu dodávateľa o novonastúpených zamestnancoch za účelom ich 

vstupného školenia z oblasti BOZP a PO a vytvoriť im dostatočný časový priestor pre toto školenie, 

c) po organizačnej stránke pripraviť opakované školenia o ochrane pred požiarmi a BOZP vrátane 

zaistenia priestoru na školenie, 

d) zabezpečovať dodržiavanie povinností na úseku BOZP a ochrany pred požiarmi vyplývajúcich 

z predpisov, pravidiel BOZP a pokynov na zaistenie BOZP, resp. z dokumentácie ochrany pred 

požiarmi, 

e) včas informovať dodávateľa o pripravovaných, resp. vykonaných zmenách v organizácii práce a 

v prevádzkovaní objektov a technických zariadení, ktoré majú súvis s niektorou z oblastí v rámci 

predmetu zmluvy. 

f) neodkladne po vzniku pracovných úrazov, požiarov, resp. havárii informovať dodávateľa, 

g) poskytnúť dodávateľovi všetky informácie, podklady a spoluprácu potrebné na dôsledný výkon 

dohodnutých činností, 

h) informovať dodávateľa bezodkladne po zistení poškodenia zdravia z práce, priemyselnej otravy 

a choroby z povolania, a umožniť mu podieľať sa na vyšetrovaní ich príčin, 

i)   po technickej a organizačnej stránke zabezpečiť poskytovanie informácií a zabezpečenia vzdelávania 

a výchovy v oblasti ochrany kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie 

práce a ergonómii zamestnancov, 

j)   odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti dodávateľa, 

k) bezodkladne informovať dodávateľa o termínoch kontrolnej činnosti orgánmi dozoru. 

 

4.2. Odberateľ má právo priebežne kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb a spôsob ich výkonu.  

 

4.3. Ak odberateľ zistí nedostatky v kvalite poskytovanej služby, je oprávnený požiadať dodávateľa o ich 

bezodkladné odstránenie. Dodávateľ sa zaväzuje tieto nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť.  

 

4.4. Odberateľ si zabezpečuje vybavenie a kontrolu priestorov požiarnymi zariadeniami (prenosné hasiace 

prístroje, hydranty, požiarne uzávery a pod.) a zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených 

technických zariadení (zariadenie plynové, elektrické, tlakové a zdvíhacie) a kontroly a revízie 

elektrického náradia a spotrebičov, ktoré sú inštalované v priestoroch odberateľa a ktoré používa pri 

svojej činnosti v zmysle platnej legislatívy na vlastné náklady.  
 

4.5 Odberateľ zabezpečí, ak je to potrebné, meranie (kvalifikáciu) jednotlivých rizikových faktorov 

pracovného prostredia v potrebnom rozsahu treťou osobu, preventívne prehliadky zamestnancov a 

vykonanie vzdelania dostatočného počtu zamestnancov  z poskytovania prvej pomoci a to na vlastné 

náklady, ktoré nie sú zahrnuté v cene dohnutej touto zmluvou.  

 

5. Odmena za poskytovanie služieb 
 

5.1. Cena za poskytované poradenstvo, služby, práce a činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy v oblasti BOZP 

a PO je 600,00 EUR (šesťsto) za kalendárny rok celkom z toho:  

 

- za oblasť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 300,00 EUR (tristo eur) za kalendárny rok 

celkom, 

- za oblasť požiarna ochrana 300,00 EUR (tristo eur) za kalendárny rok celkom.  

 

5.2. Fakturácia za poskytované služby, ktoré sú predmetom zmluvy, je dohodnutá paušálne štvrťročne vo 

výške 150,00 EUR (jednostopäťdesiat eur) celkom, v mesiacoch marec, jún, september, december.  

(Z celkovej sumy je  zabezpečenie služieb v oblasti BOZP  75,00 EUR a  PO 75,00 EUR). 

DPH nebude účtované, pretože dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

5.3. Dohodnutá cena je splatná štvrťročne pozadu - na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Splatnosť 

faktúry je 14 dní od jej vystavenia.  

 

6. Doba trvania zmluvy 
 

6.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a je platná od 01.03.2020 do 29.02.2024. 
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7. Záverečné ustanovenia 
 

7.1.  Závažné porušenie zmluvných povinností oprávňuje každú zmluvnú stranu od zmluvy odstúpiť. 

Okamžitú výpoveď písomnou formou, môže dať odberateľ alebo dodávateľ, ak zmluvný partner 

nedodrží podmienky uvedené v zmluve.  

 

7.2 Zmluvu je tiež možné vypovedať písomne, výpovedná lehota sa pritom určuje na 2 mesiace. Výpovedná 

lehota začína plynúť prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede.  

 

7.3. Zmluva môže byť ukončená dohodou bez výpovednej lehoty písomnou formou so súhlasom oboch 

zmluvných strán. 

 

7.4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať formou písomných dodatkov k zmluve, podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

 

7.5. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 

 

7.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 

 

V Čadci, dňa: 26.02.2020 

 

 

Za dodávateľa služieb: 

Ing. Daniela Sventek Priečková  .................................. 

 

 

 

 

 

Za odberateľa služieb: 

PhDr. Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci   .................................. 


