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Zmluva o poskytovaní služieb č. 210304 
 (v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb  v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

1.1. Objednávateľ:  Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 36145050, DIČ: 2021442071 
V zastúpení: Mgr. Michal Čajka, PhD. 
 
 

1.2 . Dodávateľ:   Ing. Ján Skubeň 
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 43 415 261,  DIČ: 1072350400 (neplatca DPH) 

   
 
2. PREDMET ZMLUVY 
 

Zmluvné strany sa dohodli,  že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti zameranej na 

predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosti práce v  Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, pričom 

dodávateľ zabezpečuje pre objednávateľa predmet zmluvy v priestoroch Oravskej galérii v Dolnom 

Kubíne, galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne, objekte depozitáru v Štefanove nad Oravou, v 

objektoch Slanického ostrova, vrátane zázemia na pobreží a okolí uvedených priestorov. 
 

 

2.1. Výkon služby technika požiarnej ochrany 
Technik požiarnej ochrany vykonáva realizáciu opatrení v oblasti požiarnej ochrany v zmysle § 9 ods. 2 

zákona č. 314/2001 Z. z. Plnenie týchto povinností zabezpečuje v súlade s Vyhláškou  MV SR 

č.121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o 

požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 
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2.2. Výkon bezpečnostnotechnickej služby 
   Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, 

metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, 

pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, 

pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia v zmysle zákona 

č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

2.3. V predmete zmluvy v zmysle bodov 2.1 a 2.2 je zahrnuté: 
✓ Školenia bezpečnosti a ochrana pred požiarmi (vstupné, opakované, referenti).  

✓ Štvrťročné preventívne prehliadky so zápisom do požiarnych kníh. 

✓ Aktualizácia a doplnenie dokumentácie BOZP a OPP  

✓ Účasť na kontrolách inšpektorátom práce a hasičmi. 

✓ Poradenstvo bezpečnosti práce a požiarnej ochrany (Určenie hliadok, určenie miest zo zvýšeným 

nebezpečenstvom požiaru, meranie alkoholu v dohodnutom intervale, evidencia OOPP a iné), 

✓ Poradenstvo pri odstraňovaní nedostatkov, 

✓ Riešenie problematiky úrazov a ostatné zákonné povinnosti požiarneho a bezpečnostného technika, 
  

2.4 V predmete zmluvy nie je zahrnuté: 

 Kontroly, opravy, skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnotechnický materiál, 

 Revízie a technické prehliadky pracovných prostriedkov, 

 Odborné školenia - prvá pomoc, motorové vozíky, lešenári, 

 Zdravotný dozor zamestnancov, 

 Odstraňovanie nedostatkov, 

 Osadenie tabuliek, nálepiek a iný požiarnotechnický a bezpečnostný materiál. 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA 
 

3.1. Dodávateľ je zodpovedný za plnenie úloh zmysle bodu 2 tejto zmluvy. 

3.2. Dodávateľ nie je zodpovedný za nedostatky vo svojej činnosti podľa bodu 2 tejto zmluvy v prípade, 

že si objednávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce z bodu 4 tejto zmluvy. 

3.3. Dodávateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa na úseku požiarnej ochrany. 

 

 

 



Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 36145050, DIČ: 2021442071 

Ing. Ján Skubeň 
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 43 415 261, DIČ: 1072350400 

 

 

3.4. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri 
výkone svojej činnosti a predmetu zmluvy u objednávateľa, najmä o tých skutočnostiach ktorých 

únik by významným spôsobom mohol poškodiť objednávateľovi. 

 
4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

4.1. Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré sú 

potrebné na výkon predmetu zmluvy a o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter 

poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť.  

 Objednávateľ, prípadne ním poverená osoba je povinná informovať dodávateľa najneskôr   
3 pracovné dni pred zmenami v oblasti, ktoré majú významný vplyv na protipožiarnu bezpečnosť 
a bezpečnosť práce, najmä: 

4.1.1. zmena štatutárneho orgánu,  

4.1.2. prijatie zamestnanca do (obdobného) pracovného pomeru alebo zmena v pracovných 

pomeroch,  

4.1.3. zakúpení, vyradení, zmene technológie alebo technického zariadenia s vplyvom na 
protipožiarnu bezpečnosť, 

4.1.4. vznik, zrušenie a zmeny zmlúv o prenájmoch stavieb a technologických zariadení,  

zodpovednosti vyplývajúce zo zmlúv a iné zmeny v organizácii, ktoré sa 
týkajú predmetu zmluvy. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi termín každej kontroly štátneho požiarneho dozoru 

a inšpektorátu práce najmenej 3 pracovné dni pred jej začatím alebo ihneď, keď sa o termíne 

kontroly dozvedel. Objednávateľ umožní dodávateľovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť účasť 

dodávateľa pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať a spolupôsobiť s dodávateľom pri realizácii predmetu 
zmluvy, odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolách dodávateľom a umožniť mu vstup do 
všetkých objektov za účelom výkonu povinnosti vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

 
5. ODMENA DODÁVATEĽA 

 

1. Odmena za služby poskytnuté dodávateľom sa stanovuje na 70 €/mesačne. 

2. V prípade vykonania pracovnej cesty pri preventívnej protipožiarnej prehliadke (1x štvrťročne) do 
objektov v okrese Tvrdošín bude pripočítaná k odmene v bode 5.1. suma 24 € za cestovné. 

3. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom, so splatnosťou 14 dní.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ môže fakturovať penále za oneskorené zaplatenie 

faktúry 9 % ročne. V prípade potreby bude úrok fakturovaný osobitne.  
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6. PLNENIE V OMEŠKANÍ 
 

 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa bodu 5., dodávateľ má právo 

pokračovať v činnosti určenej v bode 2 tejto zmluvy, ale dodávateľ nenesie zodpovednosť za  

nedostatky vo svojej činnosti počas doby omeškania, zistené orgánmi štátneho dozoru. 

 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Táto  zmluva  nadobúda účinnosť  dňa 1.2.2022 a platí do 31.12.2023. Vypovedať ju môže písomne 

jednostranne ktorákoľvek zo zmluvných strán vo výpovednej lehote 30 dní. 

7.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným  

a občianskym zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.3. Zmeny a doplnky k tejto  zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným 
zmluvnými stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 31.1.2022 

 
 
 
 
 
 
                  ...............................         ............................... 
             Za objednávateľa                      Za dodávateľa 
  Oravská galéria v Dolnom Kubíne                Ing. Ján Skubeň 
        Mgr. Michal Čajka, PhD                
 


