Zmluva o poskytovaní služieb č. 09/06/2018
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany
a bezpečnostnotechnickej služby
ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ :

Obec Hrubý Šúr
925 25 Hrubý Šúr
Zastúpený: Ing. Ladislav Gujber, starosta obce
IČO

: 00305987

DIČ

: 2021006658

(ďalej len „Objednávateľ“)
Poskytovateľ :

FIRECONTROL SAFETY s. r. o.
Špačinská cesta 91, 917 02 Trnava
Zastúpený: Ing. Martin Štefánik, konateľ spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
vložka č. 41785/T
(ďalej len „Poskytovateľ“)
ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zabezpečovanie plnenia povinností prostredníctvom technika požiarnej
ochrany (ďalej len „TPO“) a poskytovanie služieb bezpečnostnotechnickej
služby (ďalej len „BTS“) pre Objednávateľa, v priestoroch:
- Obecný úrad, Základná škola, Materská škola, Dom smútku, Športová budova,
Pošta, Čerpacia stanica, Sklady obecného úradu
2.2
Služby BTS sa vykonávajú podľa § 22 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2.3
Prostredníctvom TPO sa zabezpečujú povinnosti podľa § 9 zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
ČL. 3 ČAS PLNENIA
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy bude pre
Objednávateľa vykonávať odo dňa podpísania tejto zmluvy na dobu neurčitú,
s výpovednou lehotou 30 dní podanou písomnou formou.

ČL. 4 CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cena za poskytované služby, podľa čl. 2 tejto zmluvy, je dohodnutá na
150,00 € bez DPH za každý štvrťrok, resp. alikvotnú čiastku z dohodnutej ceny.
4.2 Cena za školenie o ochrane pred požiarmi a oboznamovaní zamestnancov
s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je dohodnutá na
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12,00 € bez DPH za každú preškolenú osobu. Ak sa školenie nevykonáva v rámci
periodickej kontroly, cestovné náklady sa hradia samostatne.
4.3 Cena za vypracovanie novej dokumentácie ochrany pred požiarmi
a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je dohodnutá na 120,00 € bez DPH.
ČL. 5 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
5.1 Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené Objednávateľovi pri výkone
činností vyplývajúcich z predmetu zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za škody
vzniknuté nesplnením povinností Objednávateľa.
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi všetky dostupné
podklady, ktoré Poskytovateľ požaduje k výkonu predmetu tejto zmluvy.
5.3 V prípade, ak Objednávateľ napriek písomnej výzve Poskytovateľa neposkytne
všetky požadované dostupné podklady, ktoré Poskytovateľ požaduje k výkonu
predmetu tejto zmluvy, poskytovateľ nie je zodpovedný za škody podľa čl. 5.1
tejto zmluvy.
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zabezpečiť vstup do objektu, určiť
kontaktnú osobu zo strany Objednávateľa, spolupracujúcu pri výkone predmetu
tejto zmluvy a ihneď oznámiť akúkoľvek zmenu ovplyvňujúcu predmet plnenia
tejto zmluvy.
ČL. 6 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
6.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu
silu originálu a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
6.2 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami a príslušnými §-mi Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ak to nie je
v zmluve uvedené inak.
6.3 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku ku zmluve, potvrdeného zmluvnými stranami.
6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, dôkladne sa oboznámili
s jej obsahom, zmluve porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6.5 Táto zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom jej podpisu
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.07. 2018.

V Hrubom Šúry, dňa 13.06.2018
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

_____________________________

____________________________
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