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ZMLUVA O DIELO
č.4/2017

uzatvorená v zmysle § 536 a ďalších zák. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov med z i :

objednávatel'om Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíková 179
023 54 Turzovka
IČO: 00145254
DIČ: 2020550389
Darina Bajaková -riaditel'ka r-- ' ,,.,'.. ~> 1,.-. -, . -R-' d"pdi~k·~-·
mobil: 0918 571929 I Kultúrne a ",po,ufaE'5ps"e ..",.• - .-> ,

I 023 54 TiJRZ{?V'1-<:A o

a I D,itum J.. _ q. ;2. ~ 1~ . _
Ján Pupík - P+S I éis!o záznamu !eiS:,! spisu:

6~~d~i~U~~OVKA 1

1

1"1 ',. q S-IM 1!t -LYb:':-~01~_-.
IČO: 226 05 045 JI.O',y· l I .u7j;-i; r: i
DIČ: 102126677 4 L.. . ._~L.!.:7_':.-~...-----------
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Turzovka
Číslo účtu: 1786342751/0200
Ing. Ján Pupík

zastúpeným

zhotovitel'om

zastúpeným

Zmluvné strany sa dohodli, že od '01.09.2017 po dobu neurčitú bude zhotovitel' vykonávať
pre objednávatel'a poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany pri
práci, kontroly prenosných hasiacích prístrojov na pracoviskách objednávatel'a, ktoré tvoria prílohu Č.
1 tejto zmluvy. Zhotovitel' bude vykonávať predmet zmluvy za nasledovných podmienok:

l. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1, Zhotovitel' vykoná pre objednávatel'a pravidelné kontroly stavu bezpečnosti práce v zmysle
platných predpisov a predloží majitel'ovi objednávatel'a najmenej 1 x za tri
mesiace zápisy o vykonaných kontrolách s návrhmi na odstránenie nedostatkov.

2, Zhotovitel' zabezpečí pre objednávatel'a odbornú pomoc pri spracovaní
organizačných smerníc a dokumentácií v oblasti bezpečnosti práce.

3, Zhotovitel' na základe oznámenia objednávatel'a zabezpečí v prípade vzniku pracovných
úrazov ich vyšetrenie v rozsahu svojich právomocí ako aj odbornú pomoc pri spracovaní
súvisiacich dokumentácií.

4, Zhotovitel' sa bude podiel'ať na školení a oboznamovaní zamestnancov objednávatel'a v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu svojich oprávnení v zmysle platných
právnych predpisov v rozsahu:
oboznámenie zamestnancov profesií ostatných ak sa nevyžaduje špeciálne
oprávnenie (napr. elektrikár, obsluha plynových zariadení, obsluha mot. vozidiel apod. )
oboznámenie novonastupujúcich zamestnacov (na základe oznámenia objednávatel'a o prijatí
nových zamestnancov)
oboznámenie vedúcich zamestnancov

•

•
*



5, Zhotovitel' ako držitel' osvedčenia autorizovaný bezpečnostný technik ev.číslo: ABT-000840-06
bude pre objednávatel'a vykonávať na jeho pracoviskách kontrolu dodržiavania zákazu
požívania alkoholických nápojov za nasledovných podmienok:
a) Zhotovitel' bude vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických

nápojov na pracoviskách objednávatel'a námatkovo formou dychovej skúšky podl'a potrieb
objednávatel'a. O vykonaní skúšky sa vyhotoví záznam.

b) Objednávatel' zabezpečí zapracovanie dohodnutých podmienok tejto zmluvy do svojich
interných predpisov (napr. organizačná smernica) a zabezpečí oboznámenie zamestnancov s
uvedenými podmienkami.

"

6. Objednávatel' predloží zhotovitel'ovi prípadne požiadavky súvisiace s vykonaním
dohodnutých úloh včas, tak aby bolo možné ich včasné realizovanie.

7. Objednávatel' sa zaväzuje podl'a požiadaviek zhotovitel'a účinne spolupracovať pri
poskytovaní informácii potrebných k zabezpečovaniu dohodnutých úloh, vrátane
informovania zhotovitel'a o prijatí nových zamestnancov, tak aby mohlo byť vykonané
nástupné školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

8. Objednávatel' zabezpečí v prípade vzniku pracovných úrazov vyrozumenie zhotovitel'a
( mobil 0908 556418 ) tak, aby bolo možné vykonať včasné a nestranné vyšetrenie
úrazov.

9. Objednávatel' bude schval'ovať dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenie opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na pracoviskách objednávatel'a zodpovedá objednávatel'.

II. Ochrana pred požiarmi

1, Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie a vedenie dokumentácie požiarnej ochrany v zmysle §
24 vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona NR SR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie:

• Požiarnu identifikačnú kartu právnickej osoby
• požiarny evakuačný plán
• požiarne poplachové smernice
• požiarna kniha
• doklady o kontrole požiarno technických zariadení
• údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a

vykonaných opatreniach na úseku požiarnej ochrany
• dokumentácia o školení zamestnancov z OPP
• a prípadných ďalších požiadaviek orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor

2, Zhotovitel' bude vykonávať pre objednávatel'a poradenskú činnosť v oblasti požiarnej ochrany

3, Zhotovitel' zabezpečí prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych
poplachov.

4, Zhotovitel' zabezpečí vedenie požiarnej knihy, ktorej podkladom budú pravidelné preventívne
protipožiarne prehliadky a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle § 29 vyhlášky
MV SR Č. 121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane
pred požiarmi v oblasti prevencie, ktorú predloží objednávateľovi najmenej 1 x za 3 mesiace.

5, Zhotovitel' vykoná školenie pracovníkov o požiarnej ochrane nástupné školenie novoprijatých
pracovníkov (na základe oznámenia objednávatel'a)
• školenie vedúcich a ostatných zamestnancov
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6, Objednávatel' zabezpečí organizačné zabezpečenie školenia a to najmä:
• účasť pracovníkov na školení
• priestorové zabezpečenie školenia

8, Objednávatel' sa zaväzuje, účinne spolupracovať podl'a požiadaviek zhotovitel'a pri
poskytovaní informácii potrebných k zabezpečeniu úloh požiarnej ochrany dohodnutých v
tejto zmluve vrátane včasného informovania zhotovitel'a o prijatí nových pracovníkov,
preradení pracovníkov na iné pracovisko, tak aby mohlo byť vykonané nástupné školenie o
PO, ako aj o zmenách ktoré by výrazne mohli ovplyvniť činnosť zhotovitel'a.

9, Objednávatel' zabezpečí v prípade vzniku požiaru v objektoch a na pracoviskách, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy neodkladné oznámenie udalosti zhotovitel'ovi.( mobil 0908556418)

10, Objednávatel' bude schval'ovať príslušnú dokumentáciu požiarnej ochrany

11, Objednávatel' v súlade so zákonom NR SR Č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
zodpovedá za plnenie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v objektoch spoločnosti.

III. Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a požiarných vodovodov

1, Poskytovatel' zabezpečí kontrolu hasiacích prístrojov podl'a § 21 ods. 4 vyhlášky MV SR
Č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie
pravidelnej kontroly prenosných hasiacích prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a periodické
kontroly požiarných vodovodov podl'a STN 73 08 73.

2, Objednávatel' zabezpečí podmienky pre poskytovatel'a k vykonaniu kontroly na jeho pracoviskách.

IV. Spoločné ustanovenie

1, Cena za poskytovanie služieb je stanovená vo výške 35,00 Eur mesačne.
Platba bude uhrádzaná raz za dva mesiace vo výške 70,00 Eur.

2, Zhotovitel' zodpovedá za včasné a vecné plnenie úloh dohodnutých v tejto v zmluve.
Úkony, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za naviac práce.

3, Zhotovitel' zodpovedá za vlastnenie a platnosť oprávnení na výkon dohodnutej činnosti. V
prípade, že platnosť oprávnenia zanikne, alebo oprávnenie bolo vydané nové je povinný
skutočnosť oznámiť objednávatel'ovi.

4, Vo veciach technických sú oprávnení konať aj vedúci prevádzky objednávatel'a v rozsahu
svojej riadiacej činnosti.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch (1x objednávatel', 1x zhotovitel' ). Zmluvu mozu
vypovedať pred ukončením jej platnosti písomnou formou výpovednou lehotou jeden mesiac,
ktorá začína plynúť po doručení výpovede druhej strane.

6, Zhotovitel' pri podpise zmluvy predlož objednávatel'ovi k nahliadnutiu následovné
oprávnenia k výkonu činnosti:

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Č. 32/2009 technika požiarnej ochrany vydané KR HaZZ v
Žiline .

• Osvedčenie autorizovaný bezpečnostný technik ev.č.: ABT - 000840-06 vydané NIP Košice
• Oprávnenie ev.č.: VVZ-000233-06.01.1 vydané NIP Košice
• Osvedčenie Č. 0581/3777/2001/145/4 o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

.Andraqoqické minimum pre lektorov vo vzdelavaní dospelých" vydané Akadémiou vzdelávania
Bratislava
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• Osobitné oprávnenie evo č. 482 ZVHP SR o odbornej spôsobilosti podl'a § 11 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi a § 35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii na
výkon činnosti kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

7, Prílohu tejto zmluvy tvorí:

• Príloha č. 1 - Zoznam objektov a pracovísk, v ktorých sa plní predmet tejto zmluvy
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Príloha Č. 1 k Zmluve Č. 4/2017

Zoznam
objektov a pracovísk objednávatel'a v ktorých sa plní predmet zmluvy

A. Zoznám objektov

• Prevádzkové priestory KaSS v KD Turzovka
• Mestské múzeum Karola Točíka

JÁN PUPíK - P+S
Predmier 348

023 54 Turzovka
IČO: 22605045

OIČ: 1021266774
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