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ZMLUVA 
na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

medzi 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Prochot 
 Prochot 271 
 966 04 Horná Ždaňa 

 
IČO: 00320960 
DIČ: 2020529764 
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom  
Číslo účtu: 5426422/0200 
Zastúpená: Ing. Martina Rozenbergová, starostka obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
 
 
ZHOTOVITEĽ: Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ  
 Mieru 1411/35 
  968 01 Nová Baňa 
 
IČO:  48056961    
DIČ:  1120031627 
Bankové spojenie:        SLSP, pobočka Nová Baňa         
Číslo účtu:           5068624971/0900 
Zastúpená:           Ing. Iveta Jančeková 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre 

objednávateľa vykonávať činnosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.  
Podrobná špecifikácia činností technika požiarnej ochrany, ktorú je zhotoviteľ povinný 

vykonávať na základe tejto zmluvy (ďalej aj len „predmet zmluvy“) je uvedená v Prílohe č. 

1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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Čl. II.  
MIESTO VÝKONU ČINNOSTI 

 
1. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zmluvy v nasledovných objektoch objednávateľa – 
viacúčelová budova Prochot č. 39, kultúrny dom Prochot č. 271, požiarna zbrojnica Prochot č. 

66. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť a umožniť kontrolu vo všetkých objektoch 

špecifikovaných v bode 1. tohto článku. 
 

 
Čl. III.  

ČAS VÝKONU ČINNOSTI 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy na úseku ochrany 
pred požiarmi pravidelne raz za tri mesiace a v termínoch podľa predchádzajúcej dohody s 
objednávateľom. 
  
 

Čl. IV. 
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej aj 

OPP) podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov. Dohodnuté činnosti v tejto zmluve bude vykonávať osobou s 

predpísanou odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany (ďalej aj technik PO), ktorá 
bude zabezpečovať dohodnuté uvedené činnosti v spravovaných objektoch podľa článku II. 

bod 1. tejto zmluvy na profesionálnej úrovni, a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku 

OPP. Prítomnosť technika PO na pracoviskách bude len v čase výkonu pracovnej činnosti 

zamestnancov objednávateľa.  
2. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na požiadanie objednávateľa 

preukázať objednávateľovi, že technik PO, prostredníctvom ktorého plní povinnosti podľa 

tejto zmluvy, má zákonom požadovanú odbornú spôsobilosť. 
 

Čl. V. 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať zhotoviteľovi na požiadanie všetky informácie 

a doklady, ktoré sú nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať 

so zhotoviteľom a umožniť mu vstup do objektov počas pracovných hodín po vzájomnom 

dohovore, vždy za prítomnosti objednávateľa alebo v prítomnosti objednávateľom určenej 

osoby. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa o všetkých podstatných zmenách 

z hľadiska zabezpečenia predmetu plnenia. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť 

zhotoviteľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási štátny požiarny dozor. Objednávateľ sa 

zaväzuje umožniť zhotoviteľovi účasť na každej kontrole. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 

takejto kontroly ako aj prerokovávania zápisnice z nej. 
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Čl. VI. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1.  Cena za činnosti podľa Čl. I. tejto zmluvy  je stanovená paušálne dohodou zmluvných 
strán vo výške: 360,00 €, slovom : Tristošesťdesiat euro za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje po skončení tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľom 

vystavenú faktúru prevodným príkazom do 14-tich dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 
 

Čl. VII. 
DOBA UZATVORENIA ZMLUVY 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
 

 
Čl. VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a pre obe zmluvné strany je záväzná odo dňa jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 01.01.2020. 

2. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou obojstranne 

písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

4. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia odstúpenia 

zhotoviteľovi. 

5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú povahu obchodného tajomstva, pokiaľ sa  o nich dozvie v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy a utajovať údaje o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa 

nielen počas platnosti tejto zmluvy, ale aj po ukončení jej platnosti. 

6. Táto zmluva je spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni, bola pred podpisom prečítaná a na 
znak súhlasu s jej obsahom oboma zmluvnými stranami podpísaná. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

8. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 
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9. Zmluva tiež zaniká okamihom, kedy zhotoviteľ v zmysle všeobecne platných predpisov 

prestane byť odborne spôsobilou osobou pre výkon funkcie požiarneho technika. 

 

 

V Prochote dňa 27.12.2019 

 

 

 

.....................................................           ....................................................... 

               Objednávateľ                   Zhotoviteľ   
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Príloha č. 1. 

 

Činnosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 
  
1.1. Vedenie, kontrola a v spolupráci so zodpovedným zástupcom objednávateľa, 
vypracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP. 
1.2. Poradenská činnosť v oblasti OPP v spravovaných objektoch objednávateľa podľa 

článku II. bod 1.  
1.3. Vykonávanie školení zamestnancov. 
1.4. Vedenie dokumentácie o všetkých školeniach a odborných prípravách.  
1.5. Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby spravovaného 

objektu.   
1.6. Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru spravovaného objektu. 
1.7. Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok. 
1.8. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov objednávateľa a platných 

technických noriem) v lehotách stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 

v interných predpisoch objednávateľa. V prípade zistenia nedostatkov vyžadujúcich si 

riešenie ich odstránenia objednávateľom, bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi. 
1.9. Vedenie a predkladanie požiarnej knihy na kontrolu objednávateľovi spravovaného 
objektu každé tri mesiace.  
1.10. Vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov – dverí v priebehu štvrťročných 

preventívnych protipožiarnych prehliadok.  
1.11. Spolupráca s kontrolnými orgánmi štátneho požiarneho dozoru a účasť na ich 

kontrolách so zástupcom objednávateľa. 
1.12. Účasť na vyšetrovaní požiaru v spravovaných objektoch, vypracovanie písomnej správy 
o vzniknutom požiari. 
1.13. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.   
 


