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Z M L U V A    č. 23/01/2019/100/P 

 o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred 
požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR 

č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v 
zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

 

 

 
   Objednávateľ:           Obec Priechod  

     

    Priechod 157 
  
  97611  Priechod 

 

     IČO:     00313769          DIČ:      2021121388 

  IČ DPH:    

     

    banka:   Prima banka Slovensko    č. účtu: 1205503001/5600 

    zastúpený:             starostom obce, Mgr. Stanislavom Chabanom  

     kontakt:  048/4189093   

     

 

Dodávateľ:   P Y R O B O S S,  s. r. o.,   

                     Lúčna 64 

                   974  01    B a n s k á   B y s t r i c a  -  N e m c e 

     

  IČO:       36 644 048   DIČ:       2022107857 

  IČ DPH:   SK2022107857 

  zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

    oddiel Sro, vložka 11104/S zo dňa 22.12.2005 

  banka:     Tatra banka B. Bystrica č. účtu:    2623783469/1100 

  konateľ:   Ing. Ján Slovák           kontakt:   048/4136038, 0905 233609 

  kontaktná osoba:  Ing. Libor Suja   kontakt:   048/4136038, 0908 274014 

 

 

Článok I.  
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Predmet plnenia zmluvy: 

  

 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať pre objednávateľa činnosti týkajúce sa služieb 
bezpečnosti práce podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a ochrany pred požiarmi v súlade so 
zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „služby“) v 
nasledovnom rozsahu: 

 

A.)   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  (BOZP): 

1. Vykonanie vstupnej prehliadky za účelom posúdenia stavu bezpečnosti práce u    
objednávateľa s následným vystavením zápisu so zistenými skutočnosťami a nedostatkami.  

2.   Vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov:                     
a.   Pravidlá BOZP, 
b.   Koncepcia politiky bezpečnosti práce a program realizácie,           
c.   Posúdenie rizík a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z prac. procesu a prostredia, 
d.  Hodnotenie  nebezpečenstiev vplývajúcich z pracovného procesu -  prideľovanie OOPP, 
e.  Postup pre prípad poškodenia zdravia a zásady poskytnutia prvej pomoci,  
f.  Postup pri vzniku pracovného úrazu, 
g.  Ovplyvnenie alkoholom a inými omamnými látkami, 
h.  Zákaz fajčenia a vyhradené miesta, 
i.  Bezpečnostné pokyny pre prácu na rebríkoch, skúška a poverenie na skúšky rebríkov, 
j.  Osobitné ustanovenia pre regály, záznam o kontrole, poverenie na prevádzkovanie, 
k.  Pracovné podmienky žien, 
l.  Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom, 
m.  Smernica na ručnú manipuláciu s bremenami,  
n.  Základné požiadavky pre prácu so zobrazovacími jednotkami, 
o.  Smernica na pitný režim. 

3.  Vykonávanie kontrolnej činnosti v spolupráci s objednávateľom  - 1 x za 3 mesiace. 

4. Súčinnosť pri všetkých kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru v súlade so   
zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z.. 

5. Šetrenie a registrácia pracovných úrazov vzniknutých u zamestnancov objednávateľa podľa 
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.. 

6. Vykonávanie periodických oboznámení zamestnancov v oblasti BOZP – 1 x 2 roky s 
overovaním ich znalostí v zmysle § 7 odst. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov v súlade s Oprávnením na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti 
ochrany práce VVZ 01.1. v čase kontrolnej činnosti technika BOZP na základe požiadavky 
objednávateľa. 

7. Vstupné oboznámenie novoprijatých zamestnancov a odborné školenia špeciálnych 
profesií. 

8. Vypracovanie ostatnej dokumentácie BOZP nad rámec článku I., písm. A, bod 2.  a 
novelizácia dokumentácie BOZP. 

9. Výkon dychovej skúšky na požitie alkoholických nápojov certifikovaným a kalibrovaným 
prístrojom na základe požiadavky objednávateľa u jeho zamestnancov. 

 

 

10. Výkon kontrolnej činnosti mimo dohodnutých periodicít, poradenská služba 
a konzultácie v oblasti bezpečnosti práce na základe osobitnej požiadavky u objednávateľa.   

11.  Predaj výstražných bezpečnostných tabuliek a symbolov.  
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B.) Ochrana pred požiarmi  (OPP): 

1. Vykonanie vstupnej preventívnej protipožiarnej prehliadky za účelom posúdenia stavu 
ochrany pred požiarmi u objednávateľa s vystavením zápisu so zistenými skutočnosťami a 
nedostatkami.  

2. Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 4 písm. f) zákona č. 
314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 24 bod 1., písm. a) – d) vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. (aktuálny podklad na 
spracovanie požiarnych evakuačných plánov dodá objednávateľ v elektronickej forme) 

3. Aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi v prípade zmeny právnych predpisov 
týkajúcich sa ochrany pred požiarmi v zmysle článku B, bod 2.). 

4. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - 1 x 3, 6 resp. 12 mesiacov v 
súlade s § 4 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 vyhl. MV 
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

5. Vedenie záznamov v požiarnej knihe o dôležitých skutočnostiach ochrany pred požiarmi podľa 
§ 29 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

6. Vyhlasovanie, riadenie a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu - 1 x 12 mesiacov 
v súlade s § 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.  

7.  Posudzovanie požiarneho nebezpečenstva v prevádzkach a používaných technológiách. 

8. Účasť pri všetkých protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru    
podľa §§ 38 - 43 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o pož. prevencii v znení neskorších predpisov, 
ktorých termín musí objednávateľ dodávateľovi nahlásiť ihneď resp. bezodkladne ako sa 
o kontrole štátneho odborného dozoru dozvie. 

9.   Šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov. 

10. Zabezpečenie odbornej prípravy v zmysle § 5 písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a § 23 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o pož. prevencii v platnom znení. 

11. Vykonávanie periodických školení zamestnancov v OPP – 1 x 24 mesiacov s overovaním 
ich znalostí v súlade s § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a §§ 20 - 21 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
v čase výkonu preventívnej protipožiarnej prehliadky. 

12. Vykonávanie vstupných školení novoprijatých zamestnancov v oblasti ochrany pred 
požiarmi a overovanie ich znalostí v súlade s § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a § 22 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov na základe požiadavky objednávateľa.. 

13. Výkon kontrolnej činnosti mimo dohodnutých periodicít, poradenská služba 
a konzultácie v oblasti OPP na základe osobitnej požiadavky u objednávateľa.   

14.  Preventívna údržba a prehliadka požiarnych dverí a uzáverov - 1 x za 12 mesiacov. 

15.  Predaj, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov v súlade s § 5 písm. a) zákona 
č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 13 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov – 1 x za 12 mesiacov. 

16. Kontroly a opravy hadicových zariadení v zmysle § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, § 13 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. – 1 x za 12 mesiacov. 

 

17. Predaj a inštalácia výstražných požiarnych tabuliek a symbolov. 

18. Vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v zmysle § 59 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z.. 
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Článok II. 

Čas, rozsah a miesto plnenia zmluvy: 
 

Dodávateľ splní predmet zmluvy nasledovne: 

1. Vykonanie vstupných prehliadok, vystavenie zápisov o vstupných prehliadkach a vypracovanie 
dokumentácie BOZP a OPP - t. j. čl. I., písm. A.), ods. 1. a 2. a písm. B.), ods. 1. a 2. do 30 dní 
od podpisu zmluvy. 

2. Služby bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi uvedené v článku I. písm. A.), ods. 3. – 6. 
a písm. B.), ods. 3. – 11. tejto zmluvy bude dodávateľ vykonávať v stanovených časových 
intervaloch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v časových intervaloch podľa 
tejto zmluvy pri súčinnosti objednávateľa. 

3. Služby uvedené v čl. I., písm. A.), ods. 7. – 11. a písm. B.), ods. 12. – 18. tejto zmluvy bude 
dodávateľ plniť na základe osobitnej objednávky objednávateľa. 

4. Počet zamestnancov objednávateľa:  do 5 

5. Miesta plnenia zmluvy:                    
a.)    obecný úrad Priechod,   pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na jednorázovej cene za vykonané vstupné prehliadky, 
vypracovanie zápisov a dokumentácie BOZP a OPP - t. j. čl. I., písm. A.), ods. 1. a 2. a písm. 
B.), ods. 1. a 2. vo výške 0,- € + DPH.  

2. Za činnosti uvedené v čl. I., písm. A.), ods. 3. – 6. a písm. B.), ods. 3. – 11. tejto zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli na paušálnej platbe vo výške 20,- € + DPH mesačne, pričom v tejto 
cene sú zahrnuté cestovné náklady.        
 Faktúra bude vystavená štvrťročne a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po období, 
v ktorom boli poskytnuté služby podľa predmetu plnenia zmluvy. 

3. Služby uvedené v článku I., písm. A.), ods. 7. – 10. a písm. B.), ods. 12. – 13. tejto zmluvy sú 
služby nad rámec paušálnej platby, budú dohodnuté zmluvnými stranami pred ich plnením a 
budú fakturované nasledovne:  

- Výkon technika BOZP a PO mimo periodických návštev  - hodinová sadzba vo výške 25,- 
€ + DPH za každú začatú hodinu výkonu + cestovné náklady vo výške 0,20 € + DPH / 
km. +  

                     +  výkon dychovej skúšky - 3,- € + DPH / zamestnanec. 

                +   oboznámenie zamestnancov  OPP a BOZP - 8,- € + DPH / zamestnanec. 

4. Ostatné služby uvedené v článku I., písm. A.), ods. 11. a písm. B.), ods. 14. – 18. tejto zmluvy 
sú taktiež nad rámec paušálnej platby a sú fakturované po dohode s objednávateľom v súlade 
s platným cenníkom dodávateľa.  

5. Vystavená faktúra je splatná vždy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na účet 
dodávateľa uvedený v tejto zmluve. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má 
dodávateľ právo na úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Okrem toho dodávateľ 
nebude počas omeškania poskytovať služby podľa tejto zmluvy, čo sa nebude považovať za 
porušenie zmluvných povinností. 
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6. V prípade ak sa počet zamestnancov objednávateľa zmení najmenej o 10% alebo sa zmení 
počet, veľkosť pracovísk objednávateľa má právo poskytovateľ vyzvať objednávateľa na 
vzájomné rokovanie o zmene cien. Poskytovateľ  má zároveň právo vyzvať  objednávateľa na 
vzájomné rokovanie o zmene cien v závislosti od prípadnej zmeny legislatívy, štruktúry 
a objemu nákladov preukázateľne spojených s poskytovaním služieb tvoriacich predmet tejto 
zmluvy. 

 

Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán: 
 

A. Povinnosti objednávateľa: 

 
1. Predložiť dodávateľovi zoznam pracovných činností, potrebnú dokumentáciu BOZP a OPP a 

poskytnúť všetky informácie potrebné nato, aby dodávateľ mohol riadnym spôsobom 
zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy. 

2. Vystaviť dodávateľovi oprávnenie vstupu do svojich priestorov a umožniť obhliadku svojich 
pracovísk. 

3.   Vykonať opatrenia navrhnuté dodávateľom na zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany 
pred požiarmi. 

4. Preukázateľne ihneď nahlásiť dodávateľovi kontrolu zo strany štátneho odborného dozoru 
(Hasičský a záchranný zbor resp. Inšpektorát práce), ako sa o kontrole dozvie.   

5. Nepodpísať protokoly z kontrol štátneho odborného dozoru bez predchádzajúceho 
odsúhlasenia zástupcom dodávateľa služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 

6. Písomne oznamovať dodávateľovi služieb všetky dôležité zmeny u objednávateľa - personálne 
zmeny, miesta plnenia, počet zamestnancov a podobne. 

 
 

B. Povinnosti dodávateľa: 

 

1.  Vykonávať službu BOZP a OPP u objednávateľa s odbornou starostlivosťou, a to len 
zamestnancami dodávateľa s odbornou spôsobilosťou.  

2.  Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa 
objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením zmluvy, ako i o ďalších 
skutočnostiach, tvoriacich predmet obchodného tajomstva, a že nadobudnuté informácie 
nezneužije a neumožní prístup k týmto informáciám tretím osobám. Obidve zmluvné strany sa 
zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe alebo 
v súvislosti s touto zmluvou za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto 
skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za 
predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že ich zamestnanci, pracovníci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie osoby 
budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto odseku. 

3. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto zmluvy.   
 
 
 
 
 

C. Vykonávanie súčinnosti: 

 
  Porušenie zmluvných povinností spočívajúce v nevykonávaní nutnej a dohodnutej súčinnosti 

objednávateľa bude mať za následok prerušenie vykonávania služieb bezpečnosti práce a ochrany 
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pred požiarmi v prípade, že napriek opätovnému požiadaniu o súčinnosť, objednávateľ túto 
neposkytne. Za prípadné škody takto vzniknuté nenesie dodávateľ zodpovednosť. 
 

 
 
 

             Článok V. 

Všeobecné ustanovenia: 
 
1.   Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom zástupcov, 

pričom objednávateľ určí zodpovedného zamestnanca za styk s dodávateľom služieb 
bezpečnosti práce a  ochrany pred požiarmi formou písomného oznámenia. 

2.    Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne 
dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich 
výkon, oznámi túto skutočnosť bez prieťahov objednávateľovi. 

3.  Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy dočasne aj prostredníctvom 
inej spôsobilej osoby, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť objednávateľovi. Za činnosť 
takejto osoby zodpovedá tak, akoby predmet zmluvy dodával sám. 

 
 
 
 

Článok VI. 

Trvanie a ukončenie zmluvy: 

 

1.     Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom 01.01.2019. 

2.     Skončenie zmluvy: 

2.1.  Písomnou dohodou oboch zmluvných strán k určitému dňu. 

2.2. Výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom zmluvu môžu obidve zmluvné strany vypovedať v 
2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej strane. 

2.3. Okamžitým písomným jednostranným odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení: 

a)  nedodržanie termínu, časového intervalu a obsahu plnenia zmluvy,  

b)    nedodržanie doby splatnosti faktúr, 

c)    odmietnutie alebo nevykonanie dohodnutej súčinnosti objednávateľa na písomnú výzvu 
dodávateľa. 

 

 

 

 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia: 
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1. Zmluvu možno zmeniť iba výslovným obojstranným zmluvným dojednaním, podpísaným 
oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu 
predmetu plnenia alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V obidvoch prípadoch je 
predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou. Zmeny kontaktných údajov a osôb 
možno meniť bez potreby zmeny zmluvy na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej 
strane.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 1 exemplár. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvné dojednania sú im jasné a 
zrozumiteľné a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 

 

        Za objednávateľa:     Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________             

          Mgr. Stanislav Chaban                                 Ing. Ján Slovák  

              OBEC PRIECHOD                                  PYROBOSS, s.r.o., Banská Bystrica 
 

 

 

         V Priechode , dňa    30.12.2018             V Banskej Bystrici,  dňa  27.12.2018 


