
ZMLUVA 

o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

I. Zmluvné strany 

Materská škola, Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica 
Marta Žuffová, riaditeľka MŠ 

Ing. Michal Jurdík 
Dedovec 1072/98, 
017 01 Považská Bystrica 
45992088 
1040148098 
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Považská Bystrica, odbor 
živnost. podnikania., spis.č.: OŽP-A/2010/08351-2, č. živn. registra 
330-18706 

Číslo osvedčenia bezpečnostného technika BT 2010007 
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany: 
PO 62/2010 

ČI. I. - Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorým sú ustanovené základné podmienky 
na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia a zabezpečenie 
a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 124/260606 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v znení neskorších predpisov, ktorým sú ustanovené základné podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce 

Objednávateľ: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Vykonávateľ: 

IČO: 
DIČ: 

Vykonávateľ je osoba s odbornou spôsobilosťou pre činnosť technika požiarnej ochrany sa 
zaväzuje sa pre objednávateľa plniť úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi. 
Technik požiarnej ochrany - odborne spôsobilý pracovník v oblasti ochrany pred požiarmi: 

• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok, 
• 
• vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 

hliadok, 
• vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 

skutočným stavom, 
• určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v 

užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike 
užívanej stavby, 

• organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 

ČI. II. - Účel zmluvy a všeobecné zásady prevencie. 



Vykonávateľ je aj osoba s odbornou spôsobilosťou pre činnosť bezpečnostného technika a 
zaväzuje sa pre objednávateľa plniť úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Bezpečnostný technik - odborne spôsobilý pracovník bezpečnosti práce: 

• kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov vyplývajúcich zo zákona č 
124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov 

• zisťuje nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzuje riziká na pracoviskách, ktoré spracuje do 
písomného dokumentu 

• vydáva pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, systém školenia BOZP 
• kontroluje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov podľa 

osobitných predpisov 
• kontroluje registráciu a evidenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania 
• písomne vypracuje koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá 
• obsahuje zámery zamestnávateľa v oblasti BOZP 
• vedie dokumentáciu BOZP v zmysle platných predpisov 
• zabezpečuje školenia zamestnancov s ohľadom na ich pracovné zaradenie 
• kontroluje či zamestnanec nieje v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných 

látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa 
• vykonáva min. raz za rok pravidelnú previerku BOZP na pracovisku 

navrhuje opatrenia na odstránenie zistených závad z hľadiska BOZP 
• informuje štatutárneho zástupcu alebo ním povereného zástupcu o stave BOZP 
• vypracováva správy o stave BOZP 
• vykonáva ďalšie úlohy zamestnávateľa uvedeného v zákone o BOZP. 

ČI. III. - Cena a platové podmienky 
Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
Dohodnutá suma bude uhradená štvrťročne na č. ú. 908 394 0372 / 0200 a to vždy po predložení 
daňového dokladu (faktúry) vykonávateľom. 

Výška dohodnutej sumy je stanovená na 30,- EUR/mesiac. V 
cene sú zahrnuté činnosti podľa ČI. 1., II., zmluvy. 
V cene nie sú zahrnuté: 

• odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení 
v oblasti ochrany pred požiarmi 

• značenie pracoviska v zmysle Nariad. vlády č. 387/2006. 
Činnosti nezahrnuté v dohodnutej sume bodu 3. Zmluvy, budú objednávateľovi fakturované po 
predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 

ČI. IV - Osobitné ustanovenia 
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do všetkých priestorov za účelom vykonania kontroly 
pracoviska a poskytnúť potrebné informácie. 
Objednávateľ sa zaväzuje v termíne uhradiť dohodnutú sumu podľa bodu 3. Zmluvy. 
Vykonávateľ sa zaväzuje plniť včas a kvalitne dohodnuté záväzky. 
Pre prípad porušenia záväzku sa zmluvné strany dohodli postupovať podľa Obchodného 
zákonníka o náhrade škody. 
V prípade zmeny právnych noriem v oblasti ochrany pred požiarmi vykonávateľ vypracuje 

dodatok zmluvy, ktorý musí byt potvrdený oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom 2011 a uzatvára sa na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 2 mesiace ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou. 



Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom exemplári. 

Vykonávateľ i odberateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky skutočnosti, s ktorými sa 
oboznámia počas svojej činnosti. 

Zmluvné strany: 

V Pov.Bystrici, dňa: 2011 


