
                                            ZMLUVA č. 1/2014 
                                   O SLUŽBE NA VYKONÁVANIE PRÁC  

                                 NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI 
 

 

Zmluvné strany: 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 
 

l. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice  

 

   Sídlo:                                      Šrobárova 1, 042 23 Košice (ďalej len objednávateľ) 

   Zastúpený:                              Mgr. Slavomír Harabin, riaditeľ školy 

   Bank. spojenie:                       Štátna pokladnica 

   Číslo účtu:                              Vlastné príjmy – 7000190539/8180 

   IČO:                                        00160989 (ďalej len škola) 

 

 

VYKONÁVATEĽ: 

 

2. Ing. Branislav Rybička, Budapeštianska 5, 040 13 Košice 

   

    Zastúpený:                             Ing. Branislav Rybička (ďalej len vykonávateľ) 

    IČO:                                       40256502  

    DIČ:                                       1031534020 

    Bank. spojenie:                      UniCredit Bank, a.s. 

                                                   č.účtu 1391285000/1111 

    Registračné číslo:                  Ž.L. 1083/2002 

 

 

                                                             I. Predmet zmluvy 

Vykonávateľ bude vykonávať služby komplexných prác technika požiarnej ochrany na  úseku 

ochrany pred požiarmi dané zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre objekty 

Gymnázium, Šrobárova č. 1, Košice. 

 

                                                      II. Povinnosti vykonávateľa 

Vykonávateľ je povinný: 

l. Vykonávať  služby  podľa  tejto  zmluvy  nestranným  spôsobom podľa  platných právnych    

    predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

2. V  predpísaných  termínoch  vyhotoviť  potrebnú  dokumentáciu  z  ochrany pred požiarmi     

     a v prípade potreby urobiť v nej zmeny. 

3. Vykonávať   pravidelné   preventívne   prehliadky   na    úseku  ochrany    pred   požiarmi  

     v priestoroch objednávateľa v zmysle všeobecne záväzných predpisov. 

4. Po   vykonaní   kontroly  vyhotoviť  zápis  do  požiarnej  knihy   a   písomne   informovať    

    objednávateľa s dôležitými údajmi o zistenom stave. 

 

5. Po dohode s objednávateľom vykonať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,  školenie  

    zamestnancov a cvičný požiarny poplach. 

 



                                             III. Povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ je povinný: 

l. Pri výkone preventívnych kontrol zabezpečiť vykonávateľovi vstup do všetkých   objektov   

   a priestorov objednávateľa,  umožniť  mu  prístup    k   projektovej dokumentácií  objektov,   

   zabezpečiť   potrebnú   súčinnosť   s vedúcim   a  ostatnými zamestnancami  objednávateľa. 

2. Poskytnúť   bezplatne  vykonávateľovi  pred začatím  výkonu služieb potrebné   informácie   

   spojené s výkonom služby. 

3. V určených termínoch odstraňovať nedostatky zistené vykonávateľom, ktoré budú zapísané  

    v požiarnej knihe. 

 

  

                                                  IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena  za  vykonané   služby   na   úseku   ochrany   pred   požiarmi   sa stanovuje dohodou  

    vo výške   75,00 eur štvrťročne. 

2. Vykonávateľ nie je platcom DPH. 

3. Objednávateľ   zaplatí   vykonávateľovi   dohodnutú zmluvnú cenu do 15 dní od doručenia   

    faktúry.     

 

                                               V. Zvláštne a záverečné ustanovenia 

1.Vykonávateľ   nezodpovedá  za   škody   zavinené  zamestnancami   objednávateľa, treťou   

    osobou, alebo živelnou pohromou. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

3. Zmluvný   vzťah môže byť ukončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou  

   výpoveďou.   Pri výpovedi je   výpovedná   lehota 3   mesiace a začína plynúť prvým dňom   

    nasledujúceho   mesiaca   po     doručení   písomnej   výpovede   druhej   zmluvnej   strane. 

4. Pokiaľ   v   zmluve   nie   je   dohodnuté   inak,   riadia   sa právne vzťahy zmluvných strán  

   Obchodným zákonníkom. 

5.Zmluva   sa uzatvára   v   dvoch  rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis  

   zmluvy. 

6. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oprávnených zmluvných strán. 

7. Vykonávateľ   okrem   povinností,   ktoré mu vyplývajú zo zákona z ochrany pred požiarmi   

    a nájomnej   zmluvy   môže zabezpečiť  po dohode  s objednávateľom  revízie vyhradených   

    technických zariadení   v   lehotách podľa vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z. z.   a   platných   

    STN a revízie a opravy vecných prostriedkov OpP  lehotách podľa zákona č. 314/2001 Z.z.   

    v znení neskorších predpisov. 

8. Objednávateľ   zabezpečí,   aby   bol   vykonávateľ   informovaný  o uvažovaných zmenách  

    v stavebnom riešení užívaných priestorov pre podnikateľskú činnosť. 

 

V Košiciach dňa ...................  

 

 

Za vykonávateľa:                                                                      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

Ing. Branislav Rybička                                                             Mgr. Slavomír Harabin 

 


