Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina, IČO: 47 586 494, DIČ: 2023990485

Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods.2.Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
SK NACE:
Sídlo:
Zapísaná:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len objednávateľ)

Obec Opoj
84110
Opoj 1, 919 32 Opoj
utorok, 1. januára 1991
Mgr. Peter Bartovič – starosta obce
006 822 17
2021147700
SK44 0200 0000 0000 2392 7212
SUBASKBX
a

Poskytovateľ:
Názov:
SK NACE:
Sídlo:
Zapísaná:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len poskytovateľ)

StopFire, s.r.o.
74900
Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina
Obchod. register Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl. č.61234/L
Ing. Ján Hramec - konateľ spoločnosti
475 864 94
2023990485
SK23 8330 0000 0023 0052 6660
FIOZSKBA
Čl. I.
Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa za dohodnutú odplatu plnenie úloh:
a) Preventivár požiarnej ochrany obce v zmysle § 9 ods. 6 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.
b) Technika požiarnej ochrany (TPO) v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Tieto činnosti, ktoré sú bližšie popísané v Prílohe č.1, bude poskytovateľ vykonávať pre pracoviská, priestory
a činnosti objednávateľa v objektoch, ktoré sú zapísané do zoznamu uvedeného v Prílohe č. 2, to všetko
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Prílohy č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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Čl. II.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plnenie úloh uvedených v čl.I. tejto zmluvy príslušným počtom odborne
spôsobilých osôb v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať určené úlohy uvedené v čl. I. tejto zmluvy s odbornou spôsobilosťou,
v rozsahu stanovenom touto zmluvou a za podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3. Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy na základe pokynov objednávateľa,
v súlade s informáciami poskytnutými objednávateľom a v súlade s jeho záujmami.
4. Všetky údaje a informácie poskytnuté poskytovateľovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v tajnosti a
zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné
za účelom plnenia tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti uvedené v prílohe č.1tejto zmluvy v súlade s touto
zmluvou a s platnými právnymi predpismi na všetkých prevádzkach a pracoviskách objednávateľa, ktorých
zoznam tvorí riadnu a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 2) a ktorý možno meniť a dopĺňať len na
základe vzájomnej dohody, písomnou formou.
Čl. III.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetky požadované doklady a informácie, ktoré sú
potrebné na plnenie predmetu tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom a umožniť
mu vstup na všetky pracoviská a do všetkých objektov objednávateľa; samotnú potrebu spolupráce alebo
inej súčinnosti, ako aj jej rozsah a spôsob poskytnutia je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi v
dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi všetky personálne
a technologické zmeny, ktoré súvisia s predmetom plnenia tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Objednávateľ sa
ďalej zaväzuje uhradiť poskytovateľovi mimoriadne náklady nevyhnutne a účelne vynaložené pri plnení tejto
zmluvy.Mimoriadne náklady je objednávateľ povinný uhradiť len v prípade, ak tieto náklady boli
objednávateľom riadne a písomne odsúhlasené.
Čl. IV.
Odmena poskytovateľa
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za plnenie úloh tvoriacich predmet tejto zmluvy sa stanovuje
paušálne za :
Čl.I. bod a) vo výške 100,00 € za jeden rok.
Čl.I. bod b) vo výške195,00 € za každý štvrťrok.
2. Odmena poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety bude účtovaná pozadu, a to faktúrou vystavenou bez
zbytočného odkladu po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. Faktúra je splatná v lehote
14 dní po jej doručení objednávateľovi. V prípade nedodržania termínu splatnosti podľa riadne vystavenej
a doručenej faktúry má poskytovateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej dlžnej
sumy za každý ďalší deň z omeškania.
3. Poskytovateľ v čase uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH. V prípade, že sa poskytovateľ v priebehu
trvania zmluvy stane platiteľom DPH, je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa.
4. Poskytovateľ má nárok na uhradenie dodatočných mimoriadnych nákladov, spojených pri výkone činnosti
podľa tejto zmluvy, a to na spotrebované PHM s použitím vlastného motorového vozidla vo výške 0,25 €/ 1
km (pričom v uvedenej sume je zahrnutá akákoľvek náhrada za použitie vlastného vozidla vrátane
amortizácie a nebudú zo strany poskytovateľa účtované sumy, ktoré sa vykonávajú v zmysle zákona a to v
riadnych termínoch preventívnych kontrol). Dodatočné náklady je objednávateľ povinný uhradiť len v
prípade, ak tieto náklady boli objednávateľom = obcou pred ich vynaložením riadne a písomne odsúhlasené.
Za písomné odsúhlasenie sa na účely tohto ustanovenia rozumie aj odsúhlasenie formou elektronickej
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správy (e-mailu).
Čl. V.
Zachovávanie mlčanlivosti a osobné údaje
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy,
o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri
realizácii predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje svojich zamestnancov spracúva v súlade so zákonom. Objednávateľ
a poskytovateľ sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje zamestnancov
objednávateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu tejto zmluvy. Úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v
súlade s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov bude predmetom samostatnej zmluvy.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.06.2019 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať
ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, podpísaná
oprávnenou osobou a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3
mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Akákoľvek písomnosť (napr. výpoveď, faktúra) musí byť
doručovaná na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v príslušnom
registri (obchodnom, živnostenskom) v čase doručovania tejto písomnosti. V prípade, ak sa akákoľvek
písomnosť, odosielaná podľa predchádzajúcej vety, vráti odosielateľovi ako nedoručená/nedoručiteľná,
považuje sa deň vrátenia takejto písomnosti, za deň jej doručenia, a to aj v prípade, ak sa o tom jej adresát
nedozvedel.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi pre túto
oblasť.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uskutočniť len po vzájomnom súhlase zmluvných strán vo forme
písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluva o poskytovaní služieb je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre
poskytovateľa a jeden rovnopis pre objednávateľa. Každé vyhotovenie tejto zmluvy má tri číslované strany +
Príloha č.1 (Úlohy preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany) a Príloha č.2 (Zoznam
vlastných objektov obce).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, a že ju neuzatvorili v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a tieto
skutočnosti potvrdzujú svojimi podpismi.

V Opoji, dňa : 19. júna 2019
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Mgr. Peter Bartovič
starosta obce Opoj

Ing. Ján Hramec
Konateľ StopFire, s.r.o.

za objednávateľa

za poskytovateľa
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Úlohy preventivára požiarnej ochrany obce:

a) Organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem
dokumentácie hasičskej jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Úlohy technika požiarnej ochrany sú:
a)

Vykonávanie

preventívnych

protipožiarnych

prehliadok

v objektoch

a priestoroch

objednávateľa, ktoré sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
b)

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
hliadok.

c)

Vykonávanie školenia a overovanie vedomosti o ochrane pred požiarmi zamestnancov
a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej
objektoch a priestoroch, ako aj odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.

d)

Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom.

e)

Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní
stavby.

f)

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
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Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

Zoznam objektov
Zoznamobjektov obce OPOJ, ktoré sú predmetom výkonu činnosti technika požiarnej
ochrany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kultúrny dom
Budova pre služby
Požiarna zbrojnica
Budova
Šatne pre TJ
Základná škola
Dom smútku
Materská škôlka
Bytový dom 8 b.j.
Bytový dom 8 b.j.
Bytový dom 8 b.j.
Bytový dom 9 b.j.

Počet zamestnancov: 5

