
 

 

Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2023 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991/Zb v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Dodávateľ: Marián Herčút 

Turčiansky Ďur 27 

  038 43 Turčiansky Ďur 

  IČO: 41809475 

  DIČ: 1074241564 

 

  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Martin 

  IBAN: SK5409000000000352251815 

 

Odberateľ: Obec Veľký Čepčín  

  Obecný úrad Veľký Čepčín 12 

  038 45 Malý Čepčín  

  v zastúpení: Jana Boďová – starostka obce 

  IČO: 00648817 

  DIČ: 2020607380 

 

  Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s. 

  IBAN: SK98 5600 0000 0024 0770 7007 

 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre odberateľa poskytovať tieto 

služby: 

1. výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: 

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 

- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiar-

nych hliadok, 

- vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiar-

nych hliadok, 

- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutoč-

ným stavom, 

- určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 

- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 
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2. výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov: 

- spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- oboznamovanie a informovanie zamestnancov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- oboznamovanie a informovanie zamestnancov s nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie 

a s ochranou proti nim, 

- spolupráca pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, 

- spolupráca pri zabezpečovaní plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

 

Článok III. 
Účel zmluvy 

 

Účelom zmluvy je poskytovanie služieb dodávateľom pre odberateľa z dôvodu zabezpečenia plne-

nia legislatívnych povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. 

 

 

 

Článok IV. 
Doba trvania poskytovania služieb 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.03.2023. 

 

 

 

Článok V. 
Cena za poskytované služby 

 

Za výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby bude fakturovaná mesačne čiastka 

30,00 EUR so splatnosťou k pätnástemu dňu nasledujúceho mesiaca. Dohodnutá čiastka je bez 

DPH, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH. 

Dodávateľ uskutoční vyúčtovanie k poslednému dňu príslušného mesiaca.  

 

 

 

Článok VI. 
Skončenie poskytovania služieb 

 

Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení. 
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Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah na základe dohody, ktorá sa uskutoční písomnou 

formou. 

 

 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Dodávateľ bude vykonávať služby podľa potrieb odberateľa v primeranej lehote v rozsahu 

podľa platnej legislatívy. 

7.2. Pre zabezpečenie výkonu služieb garantuje odberateľ neobmedzený vstup dodávateľovi do 

všetkých priestorov a objektov, ktorých sa poskytovanie služieb týka. Pre potreby výkonu 

kontroly má dodávateľ právo vstupovať do priestorov a objektov odberateľa aj bez vedomia 

odberateľa. 

7.3. Odberateľ bezodkladne poskytne dodávateľovi všetky požadované podklady a informácie 

potrebné na výkon predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom 

na charakter poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť. 

7.4. Odberateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť dodávateľo-

vi všetku potrebnú súčinnosť. 

7.5. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sa môžu robiť len v písomnej forme a so súhlasom zmluv-

ných strán. 

7.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

po jednom vyhotovení. 

7.7.  Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, 

jej obsahu rozumejú a zmluvu nepodpísali v tiesni. 

 

 

Veľký Čepčín 27.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________           ___________________________________ 

                           dodávateľ                                                              odberateľ 


