
Zmluva č. 10/2012 
o poskytovaní vybraných činností  

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení medzi 

zmluvnými stranami: 
 

 
Dodávateľ:         Ing. Vincent Haluška 
sídlo:                                        Jánošíková č. 8, 040 01  Košice 
IČO:                                         46 542 566 
DIČ:                                           1033407375 
e- mail: vinco.haluska@centrum.sk 
bankové spojenie:                   Slovenská sporiteľňa, a.s.        
číslo účtu:                      5025174982/0900 
 
(ďalej aj „Dodávateľ“) 

a 
 
Objednávateľ:    Základná umelecká škola 
v zastúpení:  Mgr. Peter KUNDRACIK  
sídlo:       Bernolákova č.26, 040 11 Košice 
IČO:   35546131 
DIČ:   2021672587 
e-mail:   zusbernolakoveke@mail.t-com.sk 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.,  
číslo účtu:   9309024001/5600 
 
ďalej len „Objednávateľ“ 
 
 
 
za nasledovných podmienok:             

Čl. I 
Preambula 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na 
základe výsledku vykonaného prieskumu trhu. 
 
 

Čl. II 
Predmet Zmluvy 

 
Predmetom Zmluvy je zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, technika požiarnej ochrany podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi a odborné prehliadky hydrantov a tlakové skúšky ich hadíc. 
 
 

Čl. III 
Povinnosti Dodávateľa 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pracovné činnosti na úseku ochrany pred požiarmi 
dohodnuté v tejto Zmluve v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti v objektoch Objednávateľa na 
profesionálnej úrovni a tiež chrániť záujmy Objednávateľa na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sú 
Dodávateľovi známe. Dodávateľ bude prítomný na pracoviskách len v čase výkonu pracovnej činnosti 
zamestnancov Objednávateľa. Dohodnutými činnosťami Dodávateľa sú:  
 

a) vykoná  preventívnu požiarnu prehliadku (1 x za 3 mesiace), 
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b) na základe personálnych zmien, zmien v legislatíve aktualizuje stanovenú dokumentáciu 
ochrany pred požiarmi  (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 PPHPO, zriadenie ohlasovne požiaru, zriadenie PPHPO, 
v textovej a tabuľkovej podobe, prevádzkový predpis na vykonávanie kontroly elektrických 
zariadení), 

c) vypracuje terminovník plnenia úloh OPP na kalendárny rok, 
d) vykoná školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov, 
e) vykoná odbornú prípravu protipožiarnej hliadky právnickej, protipožiarnej asistenčnej hliadky, 
f) po stránke organizačnej a dokumentačnej pripraví a vykoná cvičný požiarny poplach, 
g) vykoná prehliadku požiarnych dverí, záznam do denníka požiarneho uzáveru, 
h) vykoná po zakúpení bezpečnostných tabuliek organizáciou označenie pracoviska, 
i) vykoná po zakúpení skriniek na hasiace prístroje organizáciou, ich montáž, 
j) za finančnú úhradu vo výške podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vykoná odbornú prehliadku 

hydrantov, tlakovú skúšku hadíc k hydrantom, 
k) na základe požiadavky vypracuje stanovenú dokumentáciu na spaľovanie horľavých látok na 

voľnom priestranstve, 
l) na základe požiadavky vypracuje písomné nariadenie štatutárneho zástupcu na lepenie 

podlahových a strešných krytín, zváranie kyslíkom, oblúkom,  
m) garantuje stav ochrany pred požiarmi pri kontrolách Okresným riaditeľstvom hasičského a 

záchranného zboru Košice a Magistrátom mesta Košice. 
 
2.  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pracovné činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci  (ďalej len „BOZP“)  dohodnuté v tejto Zmluve v súlade s ustanoveniami  Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (uvedené v § 22 ods. 1, 2 a 8) v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti v objektoch Objednávateľa na profesionálnej úrovni a chrániť 
záujmy Objednávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú Dodávateľovi  
známe. Dodávateľ bude prítomný na pracoviskách len v čase výkonu pracovnej činnosti 
zamestnancov Objednávateľa. Dohodnutými činnosťami Dodávateľa sú:  
 

a) na základe personálnych zmien, zmien v legislatíve aktualizuje stanovenú dokumentáciu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
program jej realizácie, terminovník 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), 

b) vykoná vstupné, periodické školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov, 
c) v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou po jej objednaní dodávateľským spôsobom   

vykoná previerku pracoviska a na základe jej výsledkov dopracuje zoznam poskytovaných 
osobných ochranných pracovných prostriedkov, smernicu na vykonávanie lekárskych  
prehliadok, 

d) vykoná šetrenie a spracuje stanovenú dokumentáciu pracovného, školského úrazu, 
e) vypracuje štatistiku úrazovosti a na základe požiadavky vypracuje stanovisko k riešeniu 

havarijného stavu, 
f) na základe objednávky zabezpečí vykonanie odborných prehliadok a skúšok na vyhradených  

technických zariadeniach, 
g) v oblasti  stavebníctva vykonáva činnosti koordinátora bezpečnosti. 
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Čl. IV 
Prehlásenie Dodávateľa 

 
1.  Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so záujmami Objednávateľa s využitím všetkých 
svojich  odborných znalostí a skúseností tak, aby zabezpečenie činností bolo vykonané v súlade s 
platnými predpismi. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky a sankcie 
 

1.  Cena za vybrané činnosti je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách   
v platnom znení. Zmluvne strany sa dohodli na celkovej odplate za výkon činnosti technika požiarnej 
ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika na výške 25,- € (slovom dvadcaťpať eur) mesačne 
bez DPH. 
2.   Výška celkovej odplaty za celú dobu platnosti tejto Zmluvy je 300,-€ (tristo eur ročne ). 
3.  Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi dohodnutú cenu za vykonanú činnosť podľa 
aktuálneho  cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy vypracovaného k jednotlivým činnostiam bankovým prevodom na účet Dodávateľa vedený 
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 5025174982/0900, variabilný symbol 072012, a to za obdobie 
od 01.09.2012 do 31.12.2012  vo výške: 100,- € (jednosto eur) počnúc 31. decembra 2012. 
4.  Každá zmena platného cenníka bude oznámená Objednávateľovi najmenej 14 dní vopred pred 
jeho   aktualizáciou písomne.  
5.  Termín splatnosti faktúr je 14 dní po doručení faktúry.  
6.  Dodávateľ bude posielať faktúry na adresu sídla Objednávateľa. 
7. V prípade omeškania platby podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Dodávateľovi úrok 
z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č.87/1995 Z.z. v platnom znení 
 
 

Čl. VI 
Povinnosti Objednávateľa 

 
1.  Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Dodávateľovi na požiadanie všetky informácie a doklady, 
ktoré sú nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s Dodávateľom a 
umožniť mu vstup do objektov Objednávateľa počas pracovných hodín po vzájomnej dohode, vždy 
v prítomnosti Objednávateľom určenej osoby. 
2.  Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať Dodávateľa o všetkých podstatných zmenách 
z hľadiska zabezpečenia predmetu činnosti. Objednávateľ má okamžitú oznamovaciu povinnosť voči 
Dodávateľovi v prípade, že prijíma nového zamestnanca, a keď sa ohlási kontrola zameraná na 
činnosti spojené s ochranou pred požiarmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Objednávateľ 
sa zaväzuje oznámiť Dodávateľovi termín každej kontroly štátneho požiarneho dozoru a inšpektorátu 
práce najmenej tri pracovné dni pred jeho začiatkom, ak o nej vedel aspoň tri pracovné dni vopred, 
inak bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel a zaväzuje sa umožniť Dodávateľovi účasť na každej 
kontrole ako aj pri prerokovaní každej zápisnice z každej kontroly.  
3.  Objednávateľ je povinný minimálne raz za 3 mesiace skontrolovať všetku dokumentáciu OPP 
a BOZP vedenú Dodávateľom, ktorú mu Dodávateľ predložil. Taktiež je Objednávateľ 
povinný podpisom potvrdiť oboznámenie sa s uskutočnenými zmenami a zápismi Dodávateľa. 
 
 

Čl. VII 
Zánik Zmluvy 

 
1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2.Zmluvu možno ukončiť:  

- písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, 
- písomnou výpoveďou oboch zmluvných strán, pričom výpovedná doba je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane, 

- písomným odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností, 
- uplynutím dohodnutej doby platnosti Zmluvy.  
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Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni zverejnenia.  
2. Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  
3. Táto Zmluva je vyhotovená na piatich stranách formátu A4 v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno 
obdrží Dodávateľ, jedno Objednávateľ. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavreli vážne a určite, slobodne a zrozumiteľne, a že ju  
 neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju osoby oprávnené k podpisu  
Zmluvy vlastnoručne podpisujú.  
5.  Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je „Cenník poskytovaných služieb“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy. 
6. Táto Zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prenajímateľa - www.zusbernolakova.sk a 
nadobudne platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán. Zverejnenie na 
webovom sídle Prenajímateľa uskutoční Prenajímateľ v nasledujúci deň po podpise oboma zmluvnými 
stranami. 
 
 
V Košiciach dňa  31.08.2012 

 
 

  Dodávateľ:                     Objednávateľ: 
 
 
 
 

------------------------------------------------                   ----------------------------------------- 
    Ing. Vincent Haluška                       Mgr. Peter KUNDRACIK 
 technik požiarnej ochrany                                           riaditeľ ZUŠ Bernolákova č.26, Košice 

autorizovaný bezpečnostný technik 
 
 
 
 

http://www.zusbernolakova.sk/
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PRÍLOHA Č. 1 
  

Cenník poskytovaných služieb 
 k Zmluve č. 10/2012 o poskytovaní vybraných činností  

 s Ing. Vincentom Haluškom, Jánošíkova 8, Košice 
 

 

1. Cenník služieb BOZP 

Veľkosť organizácie € / ročne 

Nad 21 zamestnancov   150, - € 

 

2. Cenník služieb Požiarnej ochrany  

Veľkosť organizácie € / ročne 

Nad 21 zamestnancov  150,-€ 

 

3. Cenník individuálnych objednávok za činnosti naviac nezahrnuté v paušále za kontroly hydrantov a tlakových 
skúšok hadíc hydrantov 

a) Odborná prehliadka hydrantu (1x12 mesiacov)  1ks    3,- € 

b) Tlaková skúška hadice hydrantu   1ks    5,- €   
c) Spracovanie a vydanie revíznej správy-protokolu  1ks    0,- €  

  

 
V Košiciach dňa  31.08.2012 

 
 

  Dodávateľ:                          Objednávateľ: 

 

 
------------------------------------------------                   ----------------------------------------- 

    Ing. Vincent Haluška                         Mgr. Peter KUNDRACIK 
 technik požiarnej ochrany                                                     riaditeľ ZUŠ Bernolákova č.26, Košice 

autorizovaný bezpečnostný technik 

 

 
 

 


