
ZMLUVA 
o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpe čnosti práce 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka 

1. 
Zmluvné strany 

Dodávatel: 	GAJOS, spoi. s r.o. 
M.Pišúta 4022 
03101 Liptovský Mikuláš 
iČO: 36376981 

Zastup.: Gabriel Šimko - konatel spolo čnosti 
Obchodný register: Okresný súd v Žiline, Oddiel Sro., vložka Č . 10828/L 

Objednävatel: Materská škola Budatín 
U1.K.Vodojemu 4, 010 03 Zilina 
ičo: 37905121 

Zastúp.: Tatiana Zuberová - riaditelka školy 
Zriadovacia listina: Č .j. 309/3/2003 

2. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie Č inností vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany v zmysle 
Zákona o ochrane pred požiarmi a technika bezpe čnosti práce v zmysle Zákona o bezpe čnosti a ochrane zdravia 
pri práci (BOZP) dodávatelským spsobom. 
Vykonávaná Činnosť  zahrňuje: 

1. určovanie miest so zvýšeným nebezpe čenstvom vzniku požiaru a počet Č lenov protipožiamych hliadok, 
2. vypracúvanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skuto čným stavom, 
3. vykonávanie preventívnych protipožiamych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby, 
4. vykonávanie odbomej prípravy protipožiamych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov 

a ostatných zamestnancov, zarpestnancov zabezpe čujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom 
Čase, 

5. určovanie požiadaviek požiarnej bezpe čnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických 
zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri za čatí výroby, 

6. vypracúvanie plánu Č innosti na úseku BOZP, 
7. vykonávanie kontrol a vypracúvanie správ o vykonaných kontrolách pracovísk z hIadiska BOZP, 
8. vypracúvanie zoznamu rizikových pracovísk právnickej osoby a evidenciu pracovísk so zvýšeným 

stupňom ohrozenia, 
9. vypracovanie smernice pre poskytovanie OoPP, 
10. metodickč  riadenie a spracovanie záznamov o pracovných úrazoch, 
11. vykonávanie školení a vedenie dokumentácie o školeniach BOZP. 

Dodávatel sa zavazuje vykonávať  uvedenč  Činnosti vo vlastnom mene. 



3. 
Čas pinenia 

Termíny pinenia Činností podľa Č lánku 2. sú nasledovné: 
1. najmenej jedenkrát za tri mesiace vykonáva ť  kontrolnú a preventívnu Č innosť  v objekte, 
2. školenie zamestnancov podla termínov ustanovených v právnych predpisoch, 
3. ostatné Č innosti ihneď  po vzniku potreby konania a podla požiadaviek objednávate ľa. 

Dodržanie termínov pinenia zo strany dodávate ľaje závislé od riadneho a v časného spo1upsobenia 
objednávateľa. 
Objednávate ľ  sa zaväzuje, že výkon objednaných Činnosti prevezme a zaplatí za ich realizáciu dohodnutú cenu. 

4. 
Cena a platobné podmienky 

Cena za vykonávanie technika požiarnej ochrany a BOZP v zmysle Č lánku 2 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 
2.400,-Sk ( 79,665 Eur)bez DPH slovom: dvetisícštyristo slovenských korún za každý kalendárny štvr ťrok. 
Cenu za vykonanie dohodnutej Č innosti uhradí objednávatel na základe faktúry vystavenej dodávate ľom vždy po 
uplynutí kalendárneho štvrťroka. 

5. 
Ostatné ustanovenia 

Objednávatel a dodávatel sa zaväzujú, že obchodné a hospodárske informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú ich na iné ú čely ako pre p1nenie 
podmienok tejto zmluvy. 
Dodávatel bude pri výkone predmetu zmluvy postupova ť  s odbornou spsobi1osťou. Zaväzuje sa dodržiavať  
všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. 
Dodávate ľ  sa bude riadiť  východiskovým stavom a podkladmi objednávate ľa. 
Dodávate ľ  vyhlasuje, že má oprávnenie vykonáva ť  živnosť  v rozsahu Článku 2 tejto zmluvy. 
Dodávate ľ  sa zaväzuje uhradiť  prĺpadné pokuty vzniknuté v ds1edku nespinenia niektorej zo zmluvných 
Č innost ĺ  bez zavinenia objednávatela. 

6. 
Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda ú č innosť  dňom: 01.10.2008 
Zmeny a dopinky tejto zmluvy je možné vykona ť  Ien vzájomným odsúhlasením zmluvnými stranami. 
Zmluva je uzatvorená na dobu neur č itú. Výpovedná lehota zmluvy je 3 mesiace. Výpovedná Iehota sa za č ína 
prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doru čení výpovede a končĺ  sa uplynutím posledného dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca po vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohladávok. 
Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden obdrží objednávatel a druhý dodávatel. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 09.09.2008 

Objednávateľ  
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