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Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a služby zabezpečenia ochrany pred požiarmi 

 

 

Mandátna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovení zákona NR SR  č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 

doplnení niektorých zákonov. 

 
 

 

1. Objednávateľ: obec Sihla 

Sídlo: obecný úrad Sihla 73 

Zastúpený: p. Marián Ilčík, starosta obce Sihla 

IČO: 00 649 287 

DIČ: 2021156060 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

Číslo účtu: SK60 5600 0000 0020 1245 5001  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

1. Dodávateľ: Ing. Miroslav Vrabec 

So sídlom: Drábsko 68, 976 53, Lom nad Rimavicou 

Zastúpený: Ing. Miroslav Vrabec 

IČO: 51 631 776 

DIČ: 1047706418 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: FIO banka, pobočka Banská Bystrica 

IBAN: SK02 8330 0000 0023 0169 8798 
(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bozponline.sk/33/124-2006-z-z-zakon-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravia-pri-praci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-v-zneni-ucinnom-k-2-1-2016-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qJbGzHFqhOE7hQW2ZYlBm3qVdaLTRYHmJQ/
http://www.bozponline.sk/33/124-2006-z-z-zakon-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravia-pri-praci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-v-zneni-ucinnom-k-2-1-2016-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qJbGzHFqhOE7hQW2ZYlBm3qVdaLTRYHmJQ/
http://www.bozponline.sk/33/314-2001-z-z-zakon-o-ochrane-pred-poziarmi-v-zneni-ucinnom-k-1-1-2016-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qJbGzHFqhOE7LTDLhlOhEuyVdaLTRYHmJQ/
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Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa pre zabezpečenie úloh autorizovaného 

bezpečnostného technika za odplatu poskytovať objednávateľovi dohodnuté  služby v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa BOZP, a to v priestoroch objednávateľa. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa pre zabezpečenie úloh technika 

požiarnej ochrany za odplatu poskytovať objednávateľovi dohodnuté  služby v oblasti 

ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP) podľa zákona NR SR č. 314/2001  Z. z. 

o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa OPP, a to v 

priestoroch objednávateľa. 

 

Čl. II. 

Povinnosti dodávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať funkciu autorizovaného bezpečnostného 

technika (ďalej len ABT) v zmysle platných právnych predpisov na zaistenie BOZP. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany (ďalej 

len TPO)  v zmysle platných právnych predpisov na zaistenie OPP. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje plniť si dohodnuté výkony v oblasti ABT.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje plniť si dohodnuté výkony v oblasti TPO.  

5. Sledovať zmeny právnych predpisov na zaistenie BOZP a OPP, o zmenách 

a povinnostiach z toho vyplývajúcich informovať Objednávateľa. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky údaje a informácie poskytované objednávateľom 

v súvislosti s jeho činnosťou je  povinný uchovávať v tajnosti, že ich nebude rozširovať, 

okrem prípadov, keby bolo ich využitie nevyhnutné, alebo užitočné za účelom plnenia 

tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vstup dodávateľa do všetkých priestorov 

v ktorých bude činnosť vykonávaná. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre výkon činnosti dodávateľa 

uvedených čl. I. tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť všetkých zamestnancov pri plnení 

činnosti dodávateľa uvedených čl. I. tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje predkladať požadovanú dokumentáciu a informácie od 

všetkých vedúcich a riadiacich zamestnancov, alebo od iných osôb zdržujúcich sa 

s vedomým objednávateľa v jeho priestoroch. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť v čas dodávateľa so všetkými zmenami 

realizovaných v priestoroch objednávateľa (stavebné zmeny, organizačné zmeny 

a pod.) 

6.  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preukázateľne účasť zamestnancov na školeniach 

a preškoleniach z BOZP a OPP podľa vopred dohodnutých termínov. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť dodávateľa pri kontrolách vykonávaných 

orgánmi štátneho dozoru včasným oznámením termínu ich vykonania.  

 

Čl. IV. 

Odmena za poskytované služby 

 

1. Za poskytovanie služieb podľa čl. 1. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ dodávateľovi 

zmluvnú cenu za kalendárny rok 350 € (slovom tristopäťdesiat eur) v peňažnom ústave 

dodávateľa. 

2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť dodávateľovi náklady nevyhnutné a účelne 

vynaložené pri plnení tejto zmluvy, ktoré sú uvedené v prílohe č.1. Mimoriadne náklady 

je objednávateľ povinný uhradiť len v tom prípade, ak sa rozsah a účel vopred ústne, 

písomne, alebo inou formou odsúhlasil. 

3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť dodávateľovi ostatné náklady nevyhnutné 

a účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 a 2. Ostatné 

náklady sú spojené s kontrolou, opravou a výmenou hasiacich zariadení. 

4. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom finančného 

ústavu dodávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom, najneskôr do 14 dní po 

obdržaní daňového dokladu-faktúry. Ak faktúra nebude uhradená do dátumu jej 

splatnosti, objednávateľ bude povinný za ďalšie služby platiť úhrady ceny vopred, 

pričom súhlasí s tým, že dodávateľ mu poskytne službu až po úhrade zodpovedajúcej 

ceny ak sa strany nedohodnú inak. 

 

Čl. V. 

Právo kontroly 

Objednávateľ má právo kontrolovať úroveň a úplnosť poskytovaných služieb podľa čl. 

I. tejto zmluvy v prítomnosti dodávateľa. 
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Čl. VI. 

Platnosť zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

 

Čl. VII. 

Vypovedanie zmluvy 

 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy a to v prípade porušenia 

zmluvných povinnosti druhou stranou. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.  

3. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

4. Výpovedná lehota je 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 

po doručení písomnej výpovede druhej strany. 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov, ktoré 

musia byť podpísané oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

4. V prílohe č.3 tejto zmluvy sú „Doklady o odbornej spôsobilosti dodávateľa“. 

5. Prílohy č. 1, 2 a 3  sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve 
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Sihla, dňa:  

 

 

 

za objednávateľa:                                                                 za dodávateľa:  

 

 

 

                                                                                                                

.........................................................                                        ..................................................... 
p. Marián Ilčík, starosta obce Sihla                    Ing. Miroslav Vrabec 
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Príloha č.1 

 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci  

 

 

Príloha č. 1 doplnenie k článku IV, odseku č.2, tejto zmluvy: 

• mimoriadne náklady sú spojené s nasledujúcimi udalosťami: 

▪ mimoriadne udalosti:   

 šetrenie smrteľného pracovného úrazu paušál 800 eur 

 + cestovné náklady 0,30 eur/1km 

 šetrenie závažného pracovného úrazu paušál 400 eur  

+ cestovné náklady 0,30 eur/1km 

 vykonávanie činnosti mimo Sihly 10eur/na hod  

+ cestovné náklady 0,30 eur/1km 

 

▪ dychové skúšky na prítomnosť alkoholu 

 20 eur v čase plánovaných kontrol  

 30 eur mimo plánovaných kontrol + cestovné náklady 0,30 eur/1km 

 

▪ doplnenie piktogramov BOZP podľa aktuálnych cien výrobcov 
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Príloha č.2 

 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti zabezpečenia ochrany 

pred požiarmi 

 

 

Príloha č. 2 doplnenie k článku IV, odseku č.3, tejto zmluvy: 

• ostatné náklady sú spojené s kontrolou, výmenou a opravou hasiacich zariadení: 

▪ kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, vydanie protokolu vykonáva  

sa 1x ročne   

 kontrola hasiaceho prístroja  - 2,5 eur/ks  

 kontrolný štítok – 0,5 eur/ks 

 vypracovanie správy o kontrole – 5 eur/ks 

 hydrant D 25 - 8 eur/ks 

 hydrant C 52 - 8 eur/ks  

 tlaková skúška požiarnej hadice - 7 eur/ks 

 

▪ opravy a výmeny hasiacich prístrojov a hydrantov, podľa aktuálnych cien 

výrobcov, alebo predajcov 

  

▪ doplnenie piktogramov OPP, podľa aktuálnych cien výrobcov 

 

▪ nákup povinnej dokumentácie, podľa aktuálnych cien výrobcov 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Príloha č.3 

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a služby zabezpečenia ochrany pred požiarmi 

 

 

 

Príloha č. 3 doplnenie k článku VIII, odseku č.4, tejto zmluvy: 

 

• osvedčenie na činnosť Autorizovaný bezpečnostný technik 

• osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Technika požiarnej ochrany 

• osvedčenie o Lektorskej zručnosti pre školiteľov 

• oprávnenie na vykonávanie Výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 

v rozsahu: 01.1. – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

 


