
ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB  
 technika požiarnej ochrany 

 
č.4/2012 – OVV 

uzatvorená v zmysle § 269 odst.2 Obchodného zákonníka 
 

Objednávateľ         :  MESTO Púchov 
Zastúpený                :  Mgr.Marián Michalec, primátor mesta 
Sídlo                        :  Štefánikova 821/21  
                                   020 01 Púchov 
IČO                          :  00 317 748 
DIČ                          :  2020615630 
Bankové spojenie    :  VÚB , a.s. Púchov 
Č. účtu                     :  25226372/0200 

a 
Poskytovateľ           :  B – ext, s.r.o. 
Sídlo                         :  1.mája 883/33 
                                     020 01 Púchov 
Zastúpený                 :  Štefan Brtiš, konateľ 
IČO                           :  43 897 461 
DIČ                           :  SK 2022514087 
Bankové spojenie     :  Tatrabanka, a.s., Púchov 
Č. účtu                      :  2623703561/1100 
 

Čl.I. 
Predmet zmluvy 

 
       Predmetom zmluvy je zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany podľa zákona NR 
SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii. 
       Poskytovateľ zabezpečí predmet zmluvy prostredníctvom Jaroslava Čelka – technika 
požiarnej ochrany, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon uvedenej 
činnosti. 

Čl.II. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovný rozsah prác  : 
 

-   vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky objektov 
-  určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vzniku požiaru, počty členov            
požiarnych hliadok 
-   vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 
hliadok / prvý termín v cene, za náhradné termíny objednávateľ zaplatí cenu podľa dohody/ 
-  vypracúva, vedie, udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 
stavom 
-   určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb 
-   organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy 
-   ostatné činnosti v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
-   zabezpečuje kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 



-   zabezpečuje výmenu, opravu hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov so súhlasom a na 
náklady objednávateľa 
-   vedie evidenciu o kontrolách prostriedkov ochrany pred požiarmi 
 

Čl.III. 
Povinnosti objednávateľa 

 Objednávateľ je povinný : 
-   plniť v plnom rozsahu ustanovenia o ochrane pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR č. 
314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
-   uvoľniť finančné prostriedky na zabezpečenie opráv, výmen hasiacich prístrojov 
a požiarnych vodovodov, ich doplnenie 
-   zabezpečiť vykonávanie pravidelných revízií a opráv elektrických zariadení, bleskozvodov, 
komínov a ostatných technických zariadení 
-   odstraňovať nedostatky z preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov 
-   vykonávať revízie, opravy kotolní, iných vykurovacích zariadení v zmysle platných STN 
 
-    kontaktná osoba objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi: p. Kupčíková Sylvia 
 

Čl.IV. 
     Platby 

 
      Za vykonanie prác v zmysle rozsahu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť 
poskytovateľovi ročnú odmenu vo výške 562,-€, ktorá bude uhradená na účet poskytovateľa 
na základe  faktúry doručenej mestu Púchov v termíne 15 dní pred skončením platnosti 
zmluvy. 
      Cena je uvedená vrátane DPH. 

Čl.V. 
Platnosť zmluvy 

 
     Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.6.2012 do  31.5.2013. 
     Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 
Púchov. 
     Zmluva  bola zverejnená dňa .................................... 
 

Čl.VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
     Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve budú vyhotovené písomne formou 
dodatku, podpísaného obidvoma stranami. 
      Zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál zmluvy. 
       Výpovedná lehota v prípade neplnenia ustanovení tejto zmluvy zmluvnými stranami je 
jednomesačná a začína plynúť prvým dňom po doručení písomnej výpovede. 
 
V Púchove dňa 17.5.2012                                             V Púchove dňa 17.5.2012 
Objednávateľ :                                                               Poskytovateľ:  
 
 
    ...........................................                                         ............................................. 
       Mgr.Marián Michalec                                                          Štefan Brtiš 



 
  


