
č.j. 605 /2016 Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi:

objednávateľom: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 
so sídlom: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany 
zastúpená: Ing. Róbertom Čanigom, PhD., riaditeľom školy 
IČO: 00398411

a

zhotoviteľom: HAS komplex, s.r.o.
Mostová 34/287, 958 04 Partizánske 
Zastúpená: Mgr. Adrianou Knápekovou, konateľkou 
IČO. 36338117

Čl. 1.
Predmet zmluvy

1. Zabezpečovanie plnenia úloh objednávateľovi vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/202 Z.z. o požiarnej prevencii, najmä 
z §-u 9 ods. 2 zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v tomto rozsahu:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade 

so skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
g) vykonávanie služieb a dodávka tovaru v oblasti prevencie a ochrany pred požiarmi

2. Organizovanie a kontrola plnenia povinností objednávateľa vyplývajúcich z predpisov 
o ochrane pred požiarmi.

3. Riadenie činnosti (po odbornej stránke) protipožiarnych hliadok a ostatných pracovníkov 
poverených plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

4. Zabezpečenie posudzovania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v objektoch 
objednávateľa a v technologických zariadeniach objednávateľa.

5. Vypracovanie správ, rozborov a informácií o stave ochrany pred požiarmi, na základe 
požiadania objednávateľa, ako aj o príčinách vzniku požiarov u objednávateľa a navrhovanie 
príslušných opatrení.

Čl. 2. 
Čas plnenia



1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy pre objednávateľa bude 
vykonávať odo dňa podpísania tejto zmluvy na dobu určitú, a to do 30. 9. 2018 Výpovedná 
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odo dňa platnosti tejto zmluvy najneskôr do 60 dní zabezpečí 
priestory pre objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

Čl. 3.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene za:
• činnosti Technika PO vo výške 59,75 € bez DPH za jeden kalendárny mesiac.
• kontrola HP vo výške 3,00 € bez DPH za jeden kus
• oprava HP P6 vo výške 11,90 € bez DPH za j eden kus
• kontrola a meranie tlaku hydrantu 3,50 € bez DPH za jeden kus
• tlaková skúška hadice 7,60 € bez DPH za jeden kus
• hadica C 52 45,83 bez DPH za jeden kus
• vypracovanie správy o kontrole 2,00 € bez DPH za jeden kus

2. Cena bude uhradená jednou splátkou v dohodnutej výške v každom kalendárnom mesiaci 
a k dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy.

3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní 
od doručenia.

4. V prípade neuhradenia fakturovanej čistky objednávateľom v stanovenej lehote (14 dní) 
má zhotoviteľ právo vypovedať zmluvu a za každý deň omeškania platby požadovať penále
0.05.% z celkovej fakturovanej čistky.

Čl. 4.
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a zaväzuje sa, že bude objednávateľa včas informovať 
o všetkých povinnostiach, ktoré sa dotýkajú ochrany pred požiarmi, ktoré objednávateľovi 
nie sú známe. Pokiaľ objednávateľ bude v omeškaní platieb s dvomi a viac faktúrami, 
zhotoviteľ nezodpovedá za vady v zmysle tohto bodu. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za 
vady na prevzatej dokumentácii, ktorú už má objednávateľ vypracovanú.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetná činnosť bude vykonávaná v súlade s platnými 
predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s ustanoveniami zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase výkonu protipožiarnej kontroly zo strany okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru bude prítomný a bude k dispozícii kontrolnému 
orgánu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, ktoré 
zhotoviteľ požaduje k výkonu predmetu tejto zmluvy.



5. V prípade, ak objednávateľ neposkytne všetky požadované dostupné podklady, ktoré 
zhotoviteľ požaduje k výkonu predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ nie je zodpovedný za vady 
podľa článku 5.1 a 5.2 tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zabezpečiť vstup do objektu, určiť kontaktnú 
osobu zo strany objednávateľa, spolupracujúcu pri výkone predmetu tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že sú si povinné navzájom oznámiť akúkoľvek zmenu 
ovplyvňujúcu predmet plnenia tejto zmluvy do 15 dní od jej vzniku (zánik organizácie 
a pod.).

Čl.5.
Všeobecné dojednania

1. Zmluva je uzavretá jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami.

2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ po jej 
podpísaní obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

4. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami a príslušnými §-mi Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ak to nie je v zmluve uvedené inak.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

1. 10. 2016, 1.10.2016,
Topoľčany Partizánske

objednávateľ zhotoviteľ

Ing. Róbert Čanga, PhD. 
riaditeľ školy


