
Zmluva o  poskytovaní služieb v oblasti preventívnej požiarnej ochrany, bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v zmysle 

zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

medzi 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1. Poskytovateľ:      PP PROTECTION s.r.o   
Sídlo:                Za hradbami 16, 902 01 Pezinok  
IČO:                       47535288              
DIČ:                       1076148359 
Zastúpený:             Pavol Ulický 
Bankové spojenie:  TATRA BANKA a.s. 
Kód banky:              1100 
Číslo účtu:               SK3611000000002619811455 

a 
 
 
1.2. Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino                 

Sídlo:   Haanova 36-38, 851 04 Bratislava 
IČO:   00641413 
DIČ:                        2020936896 
IČ DPH:   Neplatca DPH 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Tvarožková 
Číslo účtu:                SK40 8180 0000 0070 0047 1998 

 
 
 

Článok Il.  

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je výkon vybraných činností na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP), bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) dodávateľským spôsobom podľa platnej legislatívy v objektoch 
odberateľa.  

 

 

 

 



Článok III.  

Povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že:  

3.1.1 umožní vykonať školenia, odbornú prípravu zamestnancov o ochrane pred požiarmi (ďalej len OPP) a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) v priestoroch objednávateľa,  

3.1.2 nahlási novoprijatých zamestnancov a zabezpečí ich účasť na preškolení a poučení o OPP, BOZP, ktorú 
vykoná poskytovateľ,  

3.1.3 zabezpečí odstránenie nedostatkov zistených pri preventívnej protipožiarnej prehliadke a náhodných 
kontrolách  

3.1.4 v prípade uplatnenia podmienok § 59 Zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, orgánom štátneho 
požiarneho dozoru, v plnom rozsahu zodpovedá za nedostatky zistené v jeho priestoroch, pokiaľ tieto boli 
písomne uvedené v dokumentoch alebo písomných požiadavkách, predkladaných za oblasť prevencie alebo pri 
vykonaných prehliadkach a kontrolách nebolo možné ich viditeľné zistenie, 

3.1.5 preukázateľne a včas poskytne poskytovateľovi všetky informácie o zmenách a úpravách, ktoré sa vyskytnú 
alebo ku ktorým dôjde v priestoroch objednávateľa a ktoré majú vplyv na OPP alebo na BOZP,  

3.1.6 zabezpečí oznámenie poskytovateľovi s termínom konania kontrol orgánmi štátneho odborného dozoru na 
úseku OPP alebo BOZP, ako aj s termínom konania prerokovania zápisnice alebo protokolu z vykonanej 
kontroly. Umožní prítomnosť poskytovateľa na kontrole stavu OPP a BOZP a pri prerokovaní zápisnice alebo 
protokolu z kontroly vykonanej orgánmi štátneho odborného dozoru,  

3.1.7 zabezpečí účasť všetkých zamestnancov na periodických školeniach.  

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať nasledovnú činnosť:  

3.2.1 Ochrana pred požiarmi 

a) určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok 
pracoviska  

b) vypracúva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným  
stavom 

c) organizuje a vyhodnocuje vykonanie cvičných požiarnych poplachov 
d) vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách 
e) vykonáva pravidelné školenie o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych  

                      hliadok pracoviska 
f) určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách užívania stavieb 
g) vykoná revíziu, resp. zabezpečí vykonanie revízie prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych 

hydrantov, zabezpečí tlakových skúšok  a opráv hasiacich prístrojov  
 
3.2.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

a) Bezpečnostno technická služba zodpovedá za vypracovanie platných právnych predpisov 
v oblasti BOZP  

b) metodicky riadi a koordinuje činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny, 
c) vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov a plnenie úloh na úseku 

dodržiavania bezpečnosti a hygieny práce v spoločnosti, 
d) pravidelne organizuje a vykonáva previerky z hľadiska BOZP o čom spisuje zápisnicu, 
e) vedie štatistiku úrazovosti a choroby z povolania a vykonáva ich rozbor zdrojov a príčin, 



f) do 8 dni predkladá pracovné úrazy na Inšpektorát práce / IP /, Zdravotnú poisťovňu a  Sociálnu 
poisťovňu, 

g) odovzdá záznamy o pracovných a mimopracovných úrazoch na personálne a mzdové oddelenie 
spoločnosti k ich ďalšiemu spracovaniu, 

h) pri zistení neoprávneného regresu podáva do 15 dní od dňa jeho doručenia odvolanie 
i) vykonáva kontrolu poskytovania a vydávania osobných ochranných pracovných prostriedkov a 

hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zamestnancom spoločnosti, 
j) zúčastňuje sa vyšetrovania smrteľných, závažných a ostatných pracovných úrazov a navrhuje 

nápravné opatrenia na ich zamedzenie, 
k) spracováva metodiku komplexných previerok bezpečnosti práce tak, aby previerky  poskytovali 

prevenciu pred poškodením zdravia pri práci, 
l) má za účelom výkonu kontroly právo vstupovať do všetkých objektov v spoločnosti, 
m) má právo zakázať prácu, pri ktorej hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poškodenia  zdravia 

zamestnanca alebo škoda na zariadení. O svojom rozhodnutí je povinný neodkladne informovať 
konateľa spoločnosti. 
 

3.2.3 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy, o informáciách, ktoré sa týkajú objednávateľa, jeho zamestnancov a dodávateľov, a ktoré nadobudne 
poskytovateľ pri plnení úloh (§17, §51 Obchodného zákonníka). 

3.2.4 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy zabezpečiť dodržiavanie povinnosti 
mlčanlivosti s §18 ods.3 zákona Č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

Článok IV. 

Cena a spôsob platby 

 

4.1  Cena je stanovená dohodou v zmysle Zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách za činnosť technika požiarnej     
       ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
  
4.2 V paušálnej výške 160,00 eur bez DPH kvartálne  počas trvania zmluvy.za poskytovanie služieb v oblasti  
preventívnej požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 314/2001 o          
ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   Poskytovateľ 
vyhotoví výkaz činností za štvrťrok kalendárneho roka počas trvania zmluvy a spolu s faktúrou zašle 
objednávateľovi na zaplatenie. Dohodnutú odmenu uhradí objednávateľ po  ukončení dohodnutých prác na 
základe faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je výkaz vykonaných prác v danom období bezhotovostným 
prevodom na účet poskytovateľa.  
        Vo výške  6,64€/ks kontrola požiarnych vodovodov 
        Vo výške  3,00€/ks tlaková skúška požiarnej hadice 
        Vo výške  6,50€/ks kontrola prenosných hasiacich prístrojov 
        Vo výške 11,50€/ks tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov 
Poskytovateľ zašle faktúru, ktorej súčasťou bude kontrolná správa . 

4.3  Doba splatnosti je dohodnutá obojstranne na 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak objednávateľ neuhradí 
faktúru v stanovenom termíne, dodávateľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z dlžnej sumy, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do doby zaplatenia.  

 

 

 

 



Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 30.04.2024.  
 

5.2 Zmluva môže byť ukončená výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v mesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede alebo dohodou, 
ktorá musí mať písomnú formu.  

 
5.3  Zmluva môže byť zmenená a doplnená len písomným prejavom vôle oboch zmluvných strán formou 

dodatku k zmluve.  
 

5.4 Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, dva pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.  
 

5.5 Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom rozhodujúci je neskorší 
dátum podpisu jednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle 
povinnej osoby.  

 
5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ním čo potvrdzujú vlastným podpisom 
 

 

 

 

 

 

Za  poskytovateľa                                                 Za objednávateľa: 

 

V Bratislave, dňa:  30.4.2021                                                V Bratislave, dňa:  30 .4.2021 

 

..........................................                                          ........................................... 

 Pavol Ulický, v.r.                                                                                       PhDr. Jana Tvarožková, v.r.  

    konateľ                                                                  riaditeľka 


