
ZMLUVA
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ :
Ľubica Kuševová - ALTER EGO 
Jablonec 98, 980 86 Jablonec 
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava   č. účtu 2921834527/1100
IČO: 44452438
DIČ: 1025433332
Číslo živnostenského registra:140–15015
Živnostenské listy: vydané OÚ v Senci odbor živnostenského podnikania
OŽL – ZI/2008/03773 – 2,   OŽL – ZI/2008/03773 - 3,   OŽL – ZI/2008/04455 - 2  
                         
Objednávateľ :
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  č.účtu 7000065164/8180
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415

Čl. I
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa špecifikované činnosti tak, aby boli  
splnené povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,  ktoré  objednávateľovi  vyplývajú  zo  záväzných  právnych  predpisov  v uvedených 
oblastiach. Tieto budú vykonávané v objektoch a priestoroch, ktorých zoznam tvorí prílohu 
tejto zmluvy. 
Predmetom  tejto  zmluvy  sú  činnosti,  ktorých  úlohou  je  kontrola  plnenia  povinností,  
zisťovanie  stavu,  zabezpečovanie  výkonu  odborných  skúšok  a odborných  prehliadok 
požiarnotechnických  zariadení  a ostatných  zariadení,  ktoré  tejto  povinnosti  podliehajú, 
školenie  a odborná  príprava,  podávanie  informácií,  poradenská  činnosť,  navrhovanie 
opatrení,  vypracovávanie  usmernení,  vypracovávanie,  vedenie  a aktualizácia  príslušnej 
dokumentácie pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Zmluvné  činnosti  budú  vykonávané  prostredníctvom  autorizovaného  bezpečnostného 
technika a požiarneho technika s požadovanou odbornou spôsobilosťou pre každú oblasť.

Čl. II
Výkon technika požiarnej ochrany 

Zhotoviteľ  bude  výkon  požiarneho  technika  vykonávať  v zmysle  predmetu  zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a to
sledovať  zmeny  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  o ochrane  pred  požiarmi, 
o zmenách a povinnostiach z toho vyplývajúcich informovať objednávateľa,
vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v priestoroch a objektoch objednávateľa 



podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy,
vypracovávať, aktualizovať a kontrolovať predpísanú dokumentáciu,
vykonávať  školenia  zamestnancov  objednávateľa  a iných  osôb,  ktoré  sa  s vedomím 
a súhlasom objednávateľa zdržujú v zmluvných objektoch,
vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v zmluvných objektoch,
organizovať,  vykonávať  a vyhodnocovať  cvičné  požiarne  poplachy  v objektoch 
objednávateľa,
zúčastňovať  sa  vykonávania  protipožiarnych  kontrol  vykonávaných  v objektoch 
objednávateľa príslušným štátnym požiarnym dozorom,
spolupracovať  na  odstraňovaní  nedostatkov  zistených  pri  kontrolách  a preventívnych 
protipožiarnych prehliadkach,
zabezpečovať výkon odborných skúšok a odborných prehliadok zariadení podliehajúcich 
tejto povinnosti vyplývajúcej z legislatívy ochrany pred požiarmi,
spolupracovať pri riešení vzniknutých požiaroch a iných mimoriadnych udalostí.

Čl. III
Výkon autorizovaného bezpečnostného technika

Zhotoviteľ  bude  výkon  autorizovaného  bezpečnostného  technika  vykonávať  v zmysle 
predmetu zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a to
sledovať  zmeny  všeobecne  záväzných  právnych  prepisov  o bezpečnosti  a ochrane 
zdravia  pri  práci,  o zmenách  a povinnostiach  z toho  vyplývajúcich  informovať 
objednávateľa,
vypracovávať, aktualizovať a kontrolovať predpísanú dokumentáciu, 
vykonávať predpísané kontroly v priestoroch a objektoch objednávateľa podľa zoznamu, 
ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy,
vykonávať školenia zamestnancov objednávateľa,
zúčastňovať  sa  kontrol  vykonávaných  príslušnými  kontrolnými  orgánmi  v priestoroch 
a objektoch objednávateľa, 
spolupracovať na odstraňovaní nedostatkov zistených pri kontrolách a prehliadkach,
zabezpečovať výkon odborných skúšok a odborných prehliadok zariadení podliehajúcich 
tejto povinnosti vyplývajúcej z legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
spolupracovať pri riešení pracovných a iných úrazov a ostatných mimoriadnych udalostí.

Čl. IV
Podmienky plnenia zmluvy

Zhotoviteľ bude vykonávať dohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene, na vlastný účet 
a náklady.
Zhotoviteľ bude dohodnuté zmluvné činnosti vykonávať na základe odbornej spôsobilosti 
v zmysle platnej legislatívy.
Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi umožniť vstup do všetkých objektov a priestorov, 
v ktorých bude zmluvne vykonávaná činnosť a predloží existujúcu dokumentáciu.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach  o ktorých 
sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi všetky požadované doklady potrebné 
pre doplnenie dokumentácie / napr. povolenie zmeny účelu užívania stavby, povolenie na 
prevádzku v prípade nebezpečných látok a podobne/.
Objednávateľ  sa  zaväzuje  k riadnej  starostlivosti  o vypracovanú  a odovzdanú 
dokumentáciu tak aby bola kedykoľvek plne k dispozícii  zhotoviteľovi ako aj kontrolným 
orgánom.
Ak zhotoviteľ zanedbá svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ si nárok na 
náhradu vzniknutej škody uplatní v zmysle zákona č.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. 
Ak objednávateľ zanedbá svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve zhotoviteľ si nárok na 



náhradu vzniknutej škody uplatní v zmysle zákona č.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník.
Pre  zabezpečenie  povinností  zhotoviteľa  na  náhradu  prípadnej  škody  sa  zhotoviteľ 
zaväzuje udržiavať minimálne po dobu platnosti tejto zmluvy dostatočné poistenie svojej  
zodpovednosti za škodu /profesijná zodpovednosť za škodu/, ktorú by bol, v prípade jej 
vzniku, povinný uhradiť objednávateľovi.

Čl. V
Platobné podmienky

Cena za zmluvné činnosti výkonu autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho 
technika sa dohaduje v paušálnej cene mesačne.
Objednávateľ  sa  zaväzuje  zhotoviteľovi  zaplatiť  mesačnú  paušálnu  sumu  za  zmluvné 
činnosti spolu vo výške 30,00 euro.
Zmluvná paušálna suma obsahuje aj cestovné náklady, preto si tieto zhotoviteľ nebude 
zvlášť uplatňovať.
Dohodnutú  paušálnu  sumu  bude  objednávateľ  hradiť  na  základe  faktúr  zhotoviteľa 
štvrťročne, vo výške 90,00 euro, adresa na doručenie faktúr bude VÚDPaP, Cyprichova 
42, 831 05 Bratislava
V prípade  omeškania  s plnením  peňažných  záväzkov  si  zhotoviteľ  bude  uplatňovať 
u objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania.

Čl. VI
Záver

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu možno vypovedať vzájomnou písomnou dohodou, pričom výpovedná lehota je pre 
obe strany dva mesiace. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane písomne. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oboma stranami a účinnosť  od 1.  
januára 2012.
Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch  v slovenskom  jazyku,  jeden  pre  každú 
zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha „Zoznam priestorov a objektov objednávateľa“.
Pozmeňovať  túto  zmluvu  alebo  jej   časti  možno  len  formou  písomného  dodatku  po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

 ..................................                                                        ............................................   
        Zhotoviteľ                                                                              Objednávateľ
   Ľubica Kuševová                                                           PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
     ALTER EGO                                                                               VÚDPaP

Bratislava,.............

                                                                                                           Príloha č.1

Zoznam priestorov a objektov
objednávateľa

Administratívne priestory, skladové priestory a predajné priestory /iné priestory/ –   v nájme 



/ vo vlastníctve.

Administratívne priestory + Detské centrum


