
Z M L U V A  č. 1378/14 –AK1 

o poskytovaní odborných prác a výkonov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi  
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

_________________________________________________________________________  
 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ / kupujúci:  

 

                                  Domov sociálnych služieb pre dospelých 

Sídlo:                        ul. SNP 38, 900 84  Báhoň 

Zastúpenie:               Ing. Mária Vráblová 

ICO:                          00 654 787 

DIC:                          202 109 7265 

Číslo úctu:                 IBAN SK19 8180 0000 0070 0047 2667, Štátna pokladnica 

Kontaktná osoba:      Ing. Jana Polakovičová  

Telef. číslo / e-mail:  033 / 64 55 156, 0903 470 042, dssbahon@stonline.sk 

 

a 

 

Poskytovateľ / dodávateľ: 

 

                                   MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM  

Adresa:                       Matejkova 4, 841 05   Bratislava 4 
                                       Zapísaný  v živnostenskom registri OÚ Bratislava IV, pod reg.č.A/1793/2000 

Zastúpenie:                 Michal Mikóczi 

ICO:                           37 333 178 

DIČ DPH :                  SK 102 522 3111 

Bankové spojenie:      Tatra Banka 

Číslo úctu:                   2621431048 / 1100 

e-mail:                         michal.mikoczi@gmail.com 

telefón:                        0905 735 229 

 

 
 

Čl. II 

Forma verejného obstarávania 

 

 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Čl. III 

Účel a predmet zmluvy 

 



1. Účel tejto Rámcovej zmluvy 

 

Účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a štandardné 

podmienky  obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami 

 
 
      2. Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ zabezpečí pre DSS Báhoň v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, výkon funkcie technika požiarnej ochrany, podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. 

z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalších vykonávacích vyhlášok a 

predpisov z odboru ochrany pred požiarmi. 

 

2. Dodávateľ zabezpečí odborné práce a poradenskú činnosť v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia pri práci, výkon bezpečnostno-technickej služby (výkon autorizovaného bezpečnostného 

technika) v súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

(ďalej len „BOZP“) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu, ktorý je špecifikovaný 

v Prílohe č. 2  tejto zmluvy. 

 

3.    Miestom / pracoviskom výkonu predmetu zmluvy je  DSS PD, ul. SNP 38,   Báhoň 

 
 

Čl. IV.  

CENOVÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za poskytnuté služby podľa článku III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

paragrafu 2 Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a kalkulovaná k cenovej hladine týchto služieb k  

01.12.2014. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli na cene za mesiac vo výške 235,- EUR bez DPH  (slovom  

Dvestotridsaťpäť € bez DPH) . 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že  maximálna cena  služby môže byt' až do výšky 19.999,- € bez 

DPH (slovom: Devätnásťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť Eur bez DPH)  za dobu trvania 

zmluvy, ktoré je uvedená v článku VIII. tejto zmluvy. 

4. DPH bude pripočítaná k cene bez DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi 

upravujúcimi výšku dane z pridanej hodnoty v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

 

Čl. V.  

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 

1. Podkladom pre úhradu ceny služieb podľa článku III. tejto zmluvy je daňový doklad vo forme 

faktúry vystavenej Dodávateľom. 

2. Fakturácia ceny služieb bude  mesačne,  pričom dodávateľ môže vystaviť faktúru najskôr 15 dní 

pred ukončením mesiaca a je povinný doručiť ju do DSS PD BÁHOŇ.  



3. Faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku, je DSS Báhoň 

oprávnený faktúru vrátiť k oprave s tým, že sa má za to, ako by vystavená nebola a jej splatnosť 

bude počítaná odo dňa vystavenia opravenej faktúry.  

5. Dátum splatnosti faktúry je minimálne 14 dní odo dňa jej  doručenia objednávateľovi. Za deň 

splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

Objednávateľa. V prípade, že Poskytovateľ  zmení počas  účinnosti zmluvy číslo  účtu uvedené 

na faktúre a o tejto skutočnosti nedoručí Objednávateľovi písomné oznámenie  aspoň 14 

pracovných dní predo dňom splatnosti faktúry,  za deň splnenia peňažného záväzku 

Objednávateľa sa považuje deň odpísania  dlžnej sumy  z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to,  

či budú finančné prostriedky  pripísané na účet poskytovateľa 

6. Zmluvné strany sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania v úhrade faktúr. 

7.  Práce zabezpečené nad rámec tejto zmluvy budú vykonané a fakturované na základe samostatných 

písomných objednávok DSS Báhoň  a dodatkov k tejto zmluve. 

 

Čl. VI.  

Práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za nedostatky 

 

1.   Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnutý rozsah prác odborne, kvalitne a podľa platných 

predpisov a noriem Slovenskej republiky; riadne a včas; ako aj v plnej miere rešpektovať 

požiadavky DSS Báhoň. Uvedené odborné práce a služby zabezpečovať v dohodnutých 

termínoch, minimálne však 1 x  mesačne na pracovisku DSS BÁHOŇ so sídlom v Báhoni 

a v rozsahu prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy. 

 

2.   Dodávateľ je oprávnený pri vykonávaní kontroly stavu zabezpečenia BOZP a OPP,  

      výkonu  preventívnych požiarnych prehliadok vstupovať do objektov a zariadení DSS Báhoň 

vždy v sprievode zamestnanca DSS Báhoň, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do 

príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a  potrebnú súčinnosť od 

vedúcich a ostatných zamestnancov DSS Báhoň. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť DSS Báhoň zistené škody, ktoré mu boli preukázateľne 

spôsobené prevádzkovou činnosťou Dodávateľa: 

3.1 Dodávateľ nahradí odberateľovi škodu spôsobenú porušením povinností zo záväzkového 

vzťahu pri výkone služieb vykonávaných v rozsahu Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2  tejto zmluvy 

zistených príslušným štátnym dozorom za predpokladu, že sa jednoznačne preukáže jeho 

zavinenie alebo príčinná súvislosť na jej vzniku. Nenahrádza nepriame škody vrátane ušlého 

zisku. 

3.2 Dodávateľ sa zbavuje zodpovednosti za vznik škody spôsobenej úmyselným zavineným 

konaním zamestnancov DSS Báhoň. Taktiež  sa zbaví zodpovednosti aj v prípade 

nedbalostného konania zamestnancov DSS Báhoň v súvislosti s porušením stanovených 

pracovných povinností. 

3.3 Dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku DSS Báhoň, na živote a zdraví osôb na jeho 

strane, ak im DSS Báhoň mohol zabrániť, alebo odvrátiť hroziace nebezpečenstvá na základe 

upozornenia dodávateľa. 

3.4 nezverejniť ani nezneužívať interné dáta a informácie objednávateľa rešpektujúc pri tom 



ochranu osobných údajov Objednávateľa. 

  

4.   DSS Báhoň sa zaväzuje, že ihneď a neodkladne bude upozorňovať Dodávateľa na nedostatky  

      a chyby pri výkone predmetu zmluvy a požadovať ich urýchlené odstránenie. 

 

5. DSS Báhoň poskytne pre Dodávateľa podklady pre výkon školenia zamestnancov, vedúcich    

zamestnancov, odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky  a ďalšie úkony súvisiace 

s výkonom odborných prác a poradenskej činnosti a časový priestor pre prerokovanie výsledkov 

zistených pri výkone činnosti technika BOZP a  požiarnej ochrany s vedúcimi zamestnancami 

DSS Báhoň. 

 

6. Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy a kvalitu plnenia budú kontrolovať  

       -  za   DODÁVATEĽA         Bc Michal Mikóczi, 

       -  za  DSS BÁHOŇ               Ing. Mária Vráblová 

 

 

7. Kontaktnou osobou DSS Báhoň vo veciach plnenia predmetu zmluvy  je  vedúca Peú. 

 

8.  Touto zmluvou nie sú dotknuté ostatné povinnosti a zodpovednosť DSS Báhoň na  

     úseku  ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

 

 

Čl. VII. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

Každá zo Zmluvných strán  môže  od tejto  Zmluvy odstúpiť v prípadoch  podstatného  porušenia   

zmluvy  uvedených  v zákone  alebo  v zmluve. Každá zmluvná strana môže jednostranne odstúpiť 

od zmluvy na základe písomného oznámenia, ak druhá zmluvná strana  poruší niektorú  zo svojich 

zmluvných povinnosti a neodstráni  ju ani na základe  písomnej  výzvy v dostatočne  primeranej   

lehote. 

 

 

Čl. VIII.  

Spoločné a záverečné dojednania 

 

1. Dodávateľ bude pri výkone predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zároveň sa 

bude riadiť pokynmi DSS Báhoň a zápismi a dohodami oprávnených zástupcov oboch zmluvných 

strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných kontrolných orgánov štátnej správy na 

úseku ochrany pred požiarmi. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú prejednávať bez zbytočného odkladu problémy, ktoré vzniknú v 

súvislosti so zabezpečovaním predmetu zmluvy. 

3. Obe strany zaistia korektné jednanie a ústretové vystupovanie svojich zamestnancov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli a uzatvárajú túto zmluvu na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania 

finančných prostriedkov uvedených v článku IV. tejto zmluvy.  

5. Zmluvný vzťah založený touto formou je možné kedykoľvek ukončiť dohodou zmluvných strán. 



6. Zmluvný vzťah môže byť ukončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj 

bez udania dôvodu. Dojednáva sa mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode zmluvných strán meniť a upravovať  formou dodatkov 

písomne, označených poradovými číslami a podpísaných zodpovednými osobami zmluvných 

strán. 

8. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou  dohodou 

zmluvných  strán. V prípade,  že k takejto  dohode nedôjde do 30 dni od vzniku sporu, bude ktorákoľvek 

zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný  sud 

9. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa dva a pre 

poskytovateľa jeden exemplár 

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť nadobudne dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zároveň táto zmluva ruší zmluvu uzavretú 30.12.2010. 

11. Zmluvné strany prijímajú všetky záväzky a povinnosti voči druhej zmluvnej strane uvedené v tejto 

zmluve.  

 

 

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich pravej a slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej 

obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Báhoni dňa    17. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                    Dodávateľ                DSS PD  Báhoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 



 

 

 

Zabezpečenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

 

     Dodávateľ zabezpečuje úlohy v uvedenej oblasti v súlade so Zákonníkom práce a Zákonom č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 

 

1.   koordinuje a kontroluje bezpečnosť práce, technických zariadení u DSS Báhoň 

      v spolupráci so zodpovedným zamestnancom DSS Báhoň, 

 

2.  vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov BOZP v objektoch a zariadeniach DSS Báhoň 

v zmysle príslušnej právnej úpravy v termínoch stanovených plánom kontrol, 

 

3.   organizuje a vykonáva šetrenie pracovných úrazov vrátane smrteľných, ťažkých  

      a hromadných, 

 

4.   vykonáva vstupné oboznamovania, oboznamovania vedúcich a ostatných  

      zamestnancov DSS Báhoň v zmysle platných právnych predpisov, 

 

5.   vedie dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

V Báhoni  dňa   17. 12. 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                    Dodávateľ                DSS Báhoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 



 

 

 

Zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi 

 

Úlohy v uvedenej oblasti Dodávateľ zabezpečuje v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z.                                            

a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. § 32  

 

1. určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počet členov protipožiarnych hliadok, 

 

2. vypracováva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 

stavom, 

 

3. pripravuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy, 

 

4. vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a priestoroch DSS Báhoň, 

 

5. vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v predpísaných termínoch, 

 

6. vykonáva školenia vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov DSS Báhoň            o 

ochrane pred požiarmi v predpísaných termínoch, 

 

7. plní ďalšie úlohy, ktoré technikovi PO vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Báhoni  dňa   17. 12. 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                    Dodávateľ                DSS Báhoň 

 


