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Zmluva o poskytovaní  

služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 03/2020   

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s podporným použitím ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami 
 

Poskytovateľ:  

Obchodný názov:  Haspo-tex, s.r.o.  

So sídlom:             Považská 12, 040 01 Košice  

Zastúpený:            Anna Richterová  

IČO:                      47133341  

DIČ :                     2023765403  

Bankové spojenie:  SLSP, a.s.  

Číslo účtu:   5042109883/0900  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 0900 0000 0050 4210 9883  

SWIFT:      GIBASKBX  

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Košice I, odd. Sro, vl.č. 32292/V  

   (ďalej aj „poskytovateľ“) 

a 

Objednávateľ:                       

Obchodný názov:   Materská škola   

So sídlom:        Palárikova 22, 040 01 Košice 

Zastúpený:          Mgr. Eva Chovancová 

IČO:                      35543132 

DIČ :                      2021635517 

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. 

Číslo účtu:              0503947001/5600 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 0000 0005 0394 7001 

SWIFT:                  KOMASK2XXXX 

   (ďalej aj „objednávateľ“) 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa zabezpečovať tieto 

služby a činnosti (ďalej aj „služby“):  

a)   technika PO podľa: 

zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi, 

vyhláška č.121/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky              

o požiarnej prevencii,        

b)   technika BOZP podľa: 

zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 

zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene       

a doplnení niektorých zákonov, 

 c)  technika CO podľa: 

zákon č.42/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane 

obyvateľstva a ďalších nadväzujúcich právnych prepisov. 

Podrobná špecifikácia služieb a činností technika PO, BOZP a CO je uvedená v prílohe č. 1. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zabezpečí vykonanie tlakových skúšok 

hasiacich prístrojov iba v prípade potreby podľa právnych predpisov. 
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Článok II. 

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za bezchybné plnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade 

nedostatkov v jeho plnení zistených objednávateľom alebo inými príslušnými orgánmi 

na úseku BOZP, PO, CO je poskytovateľ povinný tieto nedostatky bezodkladne 

odstrániť.  

2. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, 

pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť záujmy objednávateľa.  

3. Poskytovateľ je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní          

a vedení dokumentácie. 

 

 

Článok III. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje              

a doklady, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie 

spolupracovať s poskytovateľom a umožniť mu za účelom plnenia činnosti podľa 

predmetu tejto zmluvy vstup do priestorov svojich objektov.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi včas termín každej kontroly 

príslušného orgánu na úseku BOZP, PO, CO najmenej 7 pracovných dní pred jej 

nahláseným začiatkom, umožniť poskytovateľovi účasť na každej kontrole                   

a   zabezpečiť jeho účasť pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly. 

 

 

Článok IV. 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

1. Miesto plnenia v oblastiach BOZP, PO, CO je:  

Materská škola, Palárikova 22, 040 01 Košice 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva je 

uzatvorená na dobu určitú, od 1.2.2020 do 31.1.2021.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy priebežne 

odo dňa po uzavretí tejto zmluvy. Presné termíny výkonu služieb poskytovateľa 

spočívajúce v poskytovaní konzultácií, doplnenia dokumentácie a pod. budú určované 

na základe vzájomných dohôd medzi objednávateľom a poskytovateľom.  

             

 

Článok V. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena poskytovaných služieb v oblasti BOZP, PO, CO (čl. I. bod 1) bola stanovená 

nasledovne: 500,00  € / za 12 kalendárnych mesiacov. 

2. Cena za vykonanie tlakových skúšok hasiacich prístrojov je  15,00 € /ks (dodávateľ 

nie je platcom DPH). Tlaková skúška hasiacich prístrojov sa vykoná iba v prípade 

potreby (čl. I. bod 2) . 

3. Platby budú realizované na základe vystavenej faktúry poskytovateľa vždy do 14. dňa 

od do dňa vystavenia faktúry.  
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Článok VI. 
 

ZVLÁŠTNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom včas poskytovať všetku potrebnú súčinnosť,            

a to najmä oznámiť skutočnosti, informácie a predložiť listiny, ktoré sú nutné            

pre plnenie predmetu tejto zmluvy.  

2. Prípadné spresnenia vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj akákoľvek 

ďalšia, v tejto zmluve neupravená spolupráca zmluvných strán, sa uskutoční na 

základe dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené 

len písomným dodatkom podpísanými zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá zo 

zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy. Ak jedna zo 

zmluvných strán poruší svoje povinnosti a spôsobí tak škodu druhej zmluvnej strane, 

má dotknutá strana právo na náhradu vzniknutej škody v primeranom rozsahu. 

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom, príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike.  

6. Ukončenie zmluvného vzťahu:  

: spôsobmi stanovenými v právnych predpisoch, 

: písomnou dohodou zmluvných strán, 

: písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou počítanou odo dňa      

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

V Košiciach, dňa:  03.02.2020                                       V Košiciach, dňa: 03.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                              _____________________  

     Anna Richterová                                                            Mgr. Eva Chovancová        

  za firmu Haspo-tex, s.r.o.                          riaditeľka MŠ Palárikova 22, Košice 
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Príloha č. 1 

 

1. Vykonávanie činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP 

 

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti autorizovaného bezpečnostného technika                

a koordinátora bezpečnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 

1.1. aktualizácia dokumentácie BOZP zahrňujúca politiku bezpečnosti a ochrany zdravia-    

pri práci, program jej realizácie, termínovník plnenia odborných prehliadok a skúšok na 

vyhradených technických zariadeniach pre kalendárny rok, hodnotenie rizík, 

nebezpečenstiev a ohrození, aktualizáciu menovacích dekrétov zástupcov zamestnancov 

za BOZP, smernice - zákaz požívania alkoholických nápojov, psychotropných a 

omamných látok, zákaz fajčenia, pracovné a školské úrazy, prideľovanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich dezinfekčných podľa druhu a povahy 

vykonávaných prác, zoznam zakázaných prác a pracovísk tehotným ženám, minimálne 

bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácií s bremenami, elektrické 

zariadenia, rebríky, regály, práca vo výškach, 

1.2. vykonávanie vstupných, periodických školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov 

školy, 

1.3. v zmysle ustanovení právnych predpisov a STN dohliadať na kontroly vyhradených 

technických zariadení elektrických, tlakových a plynových, 

1.4. vykonanie šetrenia a spracovanie stanovenej dokumentácie pracovného a školského 

úrazu, vypracovanie štatistiky úrazovosti, 

1.5  v jednotkovej cene za vykonávanie tejto činnosti budú započítané všetky vedľajšie 

náklady dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

 

2. Vykonávanie činnosti na úseku civilnej ochrany – CO 

 

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti odborného poradcu v oblasti civilnej ochrany 

obyvateľstva v zmysle novely zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov vrátane 

vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

v civilnej ochrane v tomto rozsahu: 

2.1. vypracovať zameranie činnosti základnej školy na plnenie úloh krízového riadenia, 

obrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva na aktuálny kalendárny 

rok, 

2.2. vypracovať ponuku vzdelávacieho a technického ústavu civilnej ochrany na aktuálny rok, 

2.3. aktualizovať stanovenú dokumentáciu civilnej ochrany - výpis z analýzy možnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí na území mesta pre potreby školy, Metodiku činnosti školy          
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pri vzniku mimoriadnej udalosti, dokumentáciu na riešenie mimoriadnych udalosti, plán 

vyrozumenia a varovania, režimové opatrenia, špecifikáciu záchranných, likvidačných a 

lokalizačných prác v priestore mimoriadnej udalosti, postup evakuácie školy pri 

výstražných telefonátoch o uložení výbušniny, postup školy pri prevzatí podozrivej 

zásielky s obsahom chemických alebo biologických látok, postup školy pri napĺňaní 

Smernice č. 1/2005-E na zabezpečenie opatrenia hospodárskej mobilizácie - redukovaný 

výchovno-vzdelávací proces, plán ochrany a evakuácie žiakov, pedagogických a ostatných 

zamestnancov, plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany, plán ukrytia, 

organizáciu jednotiek CO na škole, menovacie dekréty zaradených do organizácie civilnej 

ochrany, kartu civilnej ochrany, prehľad o materiálnom a technickom vybavení štábu a 

jednotiek CO, dokumentácia prípravy na CO, učebná osnova školenia civilnej ochrany, 

prezenčná listina, dokumentácia evakuačného strediska a pomocná a výkazová 

dokumentácia (mapa a plán školy, právne normy, predpisy, smernice), 

2.4. v zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR 

č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších 

predpisov vykonať odbornú prípravu zaradených do organizácie civilnej ochrany, školenie 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti z oblasti civilnej ochrany, 

2.5. v jednotkovej cene za vykonávanie tejto služby budú započítané všetky vedľajšie náklady 

dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

 

3. Vykonávanie činnosti na úseku ochrany pred požiarmi – OPP 

 

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona 

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

č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 

3.1. kvartálne vykonať preventívnu požiarnu prehliadku, 

3.2. aktualizovať stanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, t. j. požiarny štatút, 

požiarno-bezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby, požiarne poriadky pracovísk, 

požiarno-poplachové smernice, požiarno-evakuačný plán, grafické vyznačenie 

evakuačných ciest, dokumentáciu školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov, 

odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby, 

3.3. vypracovanie termínovníka plnenia úloh OPP na kalendárny rok, 

3.4. vykonanie školenia OPP pre vedúcich zamestnancov a vstupné školenia pre 

novoprijatých zamestnancov školy, 

3.5. vykonanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky, 

3.6. pripraviť a vykonať cvičný požiarny poplach, 

3.7. po zakúpení bezpečnostných tabuliek organizáciou vykonať označenie pracoviska, 

3.8. po zakúpení skriniek na hasiace prístroje organizáciou vykonať ich montáž, 
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3.9. vypracovať stanovenú dokumentáciu na spaľovanie horľavých látok na voľnom 

priestranstve, 

3.10. garantovať stav ochrany pred požiarmi pri kontrolách Okresným riaditeľstvom        

hasičského a záchranného zboru Košice a Magistrátom mesta Košice, 

3.11. zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok hasiacich prístrojov v počte 13 ks (1x12 

mes.), odborných prehliadok  hydrantov a tlakových skúšok hadíc 5 ks  (1x12 mes.), 

3.12. v jednotkovej cene za vykonávanie tejto služby budú započítané všetky vedľajšie       

náklady dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

 

 

 


