
Z M L U V A 
 

O PLNENÍ  ÚLOH TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY 

 

 

               I.   ZMLUVNÉ STRANY 

 
Odberateľ:    Obec Slanské Nové Mesto 

V zastúpení :   Milan Diheneščík, starosta obce 

Sídlo:     Obecný úrad Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša 

Bankové spojenie:   VÚB banka a.s.,  

IBAN:    SK23 0200 0000 0000 1512 1542 

IČO:     00324744 

(ďalej len odberateľ) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:   Ing. Slavka Krempaská - ABT 

Adresa:    Slančík 21, 044 17 Slanec 

Bankové spojenie:   Fio banka  

IBAN:    SK19 8330 0000 0022 0054 3594 

IČO:     46782176 

(ďalej len dodávateľ) 

 

u z a t v á r a j ú  dohodu podľa  zákona 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi. 
 

                          II. PREDMET ZMLUVY 

 

 
2.1. Obstarávateľ je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti požiarneho technika. 

Osvedčenie je prílohou tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť. 

2.2. Obstarávateľ bude pre objednávateľa vykonávať úlohy požiarneho technika, ktoré 

vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 

2.3. Obstarávateľ bude podľa potrieb a pokynov objednávateľa vykonávať v oblasti požiarnej 

ochrany tieto úlohy: 

a.) Aktualizovať dokumentáciu požiarnej ochrany. 

b.)Vykonávať preventívne protipožiarne hliadky. 

c.) Určiť miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

d.)Vykonávať školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok. 

e.)Organizovať cvičné požiarne poplachy. 

2.4. Obstarávateľ bude vykonávať poradenskú činnosť pri analýzach rizík pracovného 

prostredia, pri spracovaní správ, rozborov a hlásení a pri vedení dokumentácie. 



 

III. ČAS  PLNENIA 
 

Zmluvné strany dojednávajú plnenie úloh požiarnym technikom podľa tejto zmluvy na 

obdobie od 01.07.2019 na dobu neurčitú. Požiarny technik  svoju činnosť bude vykonávať 

podľa potreby právneho subjektu. 

 

IV. ODMENA 
 

 

4.1. Za poskytnuté služby sa stanovuje paušálna zmluvná odmena 250,00 Eur ročne ( dvestopäťdesiat 

eur). 

4.2. Náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s plnením úloh požiarneho 

technika   a náhrada cestovných výdavkov je zahrnutá v paušálnej odmene. 

 

4.3. Podkladom pre vyplatenie odmeny je faktúra, ktorú je obstarávateľ oprávnený vystaviť. 

 

 

V. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 
5.1. Objednávateľ vytvorí obstarávateľovi všetky podmienky pre riadne a nerušené plnenie úloh. Za 

týmto účelom mu umožní vstup do pracovných priestorov obstarávateľa a poskytne potrebnú 

súčinnosť. 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
 

6.1. Obidve zmluvné strany môžu túto dohodu  vypovedať  písomne  s  1- mesačnou  výpovednou  

lehotou, ktorá  začína  plynúť  od 1.  nasledujúceho  mesiaca po doručení  výpovede. 

 

6.2. Táto zmluva  sa môže meniť  a  doplniť len  so  súhlasom  oboch  zmluvných  strán  a  to  

písomnou  formou. 

 

6.3. Táto  zmluva  sa  vyhotovuje v dvoch  exemplároch, pričom  každá strana  dostane  jeden 

exemplár. 

 

6.4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne 

v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 

 

V Slanskom Novom Meste, dňa  01.07.2019 

 

 

 

 

 

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

               Obec Slanské Nové Mesto                                       Ing. Slavka Krempaská - TPO 

        Milan Diheneščík – starosta obce                                                                                


