ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 261 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb.
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ
Názov

Dom pokojného života n.o. - Hajnáčka

Zastúpený
So sídlom
IČO
DIČ – DIČ-DPH
e-mail
Telefón
Bankové spojenie
číslo účtu

p. Mgr. Mária Majorošová
980 33 Hajnáčka, č. d. 246
50459104
2120326054
maria.majorosova@azet.sk
+421 948 469 897
VÚB a.s., pobočka Fiľakovo
3709039053/0200

(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Ing. Tamás Kisbenedek TK-SERVIS
Ing. Tamás Kisbenedek
L.Svobodu 1670/14, Rimavská Sobota 979 01
50893246
1075988199
tomaskisbenedek@skservis.sk,
tomaskisbenedek@gmail.com
+421 907 484 620
SLSP a.s. pobočka Rimavská Sobota
5129693867/0900
Okresnom úrade v Rimavskej Sobote na
odbore živnostenského podnikania Nám. Mihálya
Tompu 2 – Rimavská Sobota pod číslom Žo2003/31183/2/ZVK č. živnostenského registra
609-7336

Názov
Zastúpená
So sídlom
IČO
DIČ
e-mail
Telefón
Bankové spojenie
Číslo účtu
zapísané na

(ďalej len ako „poskytovateľ“)
Odborné zastúpenie: Ing. Tamás Kisbenedek TK-SERVIS
Odborné zastúpenie :
Ing. Tamás Kisbenedek
- lektor a špecialista PO
( zastupujú v prípade potreby: Ing. Zita Kisbenedeková, Ing. Eva Mináčová , Štefan Kisbenedek TPO)

telefón Ing. Tamás Kisbenedek ŠPO – 047/56 33 352, mobil: 0907/484 620
e-mail: tomaskisbenedek@skservis.sk
alebo tomaskisbenedek@gmail.com

za nasledovných podmienok:
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
1. výkon technika požiarnej ochrany /ďalej len TPO/ pre právnickú osobu Dom pokojného života
n.o. so sídlom v Hajnáčke za účelom splnenia povinnosti stanovených zákonom č. 314/2001
Z. z. 02.07.2001 Zákon o ochrane pred požiarmi v platnom znení .
II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A. Poskytovateľ sa zaväzuje:
Zabezpečiť kvalifikovaný výkon TPO v súlade s ustanovením § 9 podľa zákona č. 314/2001 Z. z. zo o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pre fyzickú osobu podnikateľa a zamestnávateľa
v objekte / budova Dom pokojného života n. o. Hajnáčka č. d. 246 /
1. Kontrolovať dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi a usmerňovať plnení
povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi.
2. Podieľať sa na školeniach pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov, o ochrane pred
požiarmi
3. Viesť požiarnu knihu a túto pravidelne predkladať štatutárnemu zástupcovi alebo
poverenému zástupcovi,
4. Vypracovať a viesť zákonom určenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi.
5. Zabezpečovať pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov
a priestorov v správe alebo v majetku objednávateľa , / raz za tri mesiace podľa
Vyhlášky MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencie v znení neskorších predpisov /
6. Vykonať odbornú prípravu PPH PR – ak je potrebné
7. Organizovať cvičné požiarne poplachy ak je potrebné
8. Vykonávať všetky činnosti, ktoré sú a v budúcnosti by mohli byť na úseku ochrany pred
požiarmi predpísané, požadované alebo doporučené
pre objednávateľa aktuálne
platnými predpismi o ochrane pred požiarmi, zúčastňovať v prípade potreby pri
kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
Tieto služby sa ďalej budú na účely tejto zmluvy spoločne označovať len ako „Služby“.
B. Objednávateľ sa prostredníctvom svojho zástupcu zaväzuje:

.

1. Vytvoriť poskytovateľovi nevyhnutné podmienky pre dôsledné plnenie prevzatých
záväzkov, najmä poskytnúť mu dokumentáciu, týkajúcu sa ochranu pred požiarmi .
2. Prerokovať poskytovateľom obsahovú náplň a prípadne zmeny vnútorných smerníc
týkajúcich sa ochranu pred požiarmi .
3. Celú existujúcu dokumentáciu a týkajúce sa ochranu pred požiarmi /OPP/ sprístupňovať
technikovi PO a
4. Všetky údaje a informácie poskytované objednávateľom v súvislosti s jeho činnosťou je
poskytovateľ povinný uchovávať v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať,
okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom plnenia
tejto zmluvy.
III.
Čas a rozsah plnenia

telefón Ing. Tamás Kisbenedek ŠPO – 047/56 33 352, mobil: 0907/484 620
e-mail: tomaskisbenedek@skservis.sk
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1. Čas a rozsah kontroly objektov v správe objednávateľa sa stanovuje
podľa požiadaviek príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
uvedených v článku I. tejto zmluvy.
2. Čas a rozsah na vypracovanie a doplňovanie dokumentácie o ochranu pred požiarmi sa
stanovuje podľa požiadaviek príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov uvedených v článku I. tejto zmluvy.
IV.
Cena plnenia a ostatné dohodnuté náležitosti :
1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytované služby platiť 50,00 € /päťdesiat / eur
mesačne bez DPH ,
2. Služby budú fakturované mesačne, a budú platené na bežný účet poskytovateľovi,
Č. Ú. SK76 0900 0000 0051 2969 3867 (BIC: GIBASKBX) v Slovenskej sporiteľni
v Rimavskej Sobote.
Poskytovateľ nie je platcom DPH. Vystavené faktúry za vykonávanie funkcie splatné
sú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca splnenia.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vystavené faktúry v lehote splatnosti v inakšom
prípade poskytovateľ môže bez oznámenia porušiť činnosť plnenia a má právo stiahnuť
od objednávateľa vypracovanú dokumentáciu OPP
3. Poskytovateľ má právo v každom roku o úpravu ceny diela, a to maximálne do výšky
čistej inflácie spotrebiteľských cien , ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR, za sledované
obdobie . Pod sledovaným obdobím sa rozumie stále predchádzajúci kalendárny rok.
Pri zmene dohodnutej ceny musí byť spracovaná písomný dodatok k zmluve.
Dodatok zmluvy musia obidve strany podpísať bez zbytočného odkladu .
Dodatok k tejto zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami a v ňom dohodnuté upravené ceny budú účinné od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po dni doručenia návrhu zhotoviteľa na úpravu ročnej ceny diela
objednávateľovi. V dodatku dohodnuté nové zmluvné ceny budú platné minimálne po
dobu nasledujúcich 12 mesiacov .
4. Cena za poskytnutú službu neobsahuje kontrolu a opravu požiarnotechnických
zariadení a hydrantov a dodávku požiarno- bezpečnostných označení .
5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odmeny podľa ustanovení tohto
článku je poskytovateľ oprávnený požiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
6. Obchodní partneri sa dohodli, že kontrolu požiarnych zariadení bude vykonávať ŠKSERVIS s.r.o.. Do ceny v zmluve nie je započítaná kontrola, oprava, tlakové skúšky HP
a požiarnych vodovodov, dodávka požiarnych a požiarnotechnických zariadení a
dodávka požiarno-bezpečnostných označení, vypracovanie projektu protipožiarnej
bezpečnosti stavby. ŠK-SERVIS s.r.o. každý rok bude fakturovať podľa aktuálneho
cenníka na kontrolu , dodávku a tlakové skúšky HP a požiarnych vodovodov.
V.
Zánik zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania uzatvára sa na dobu
neurčitú
2. Zmluvu možno vypovedať len s odôvodnením a písomnou výpoveďou. Výpovedná
lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po dni doručenia výpovede. Zmluvné strany sa dohodli na plnení vzájomných záväzkov
po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zmenu alebo dodatky je možné vykonať iba po vzájomnom súhlase zmluvných
strán a to výhradne písomnou formou
Zmluva vzniká písomnou dohodou oboch zmluvných strán o jej celom obsahu.
Začiatok plnenia sa stanovuje od podpísania zmluvy
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VI.
Všeobecné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom
zástupcov, ktorých sú: Ing. Tamás Kisbenedek - zo strany poskytovateľa, a p. Mgr. Ida
Kovácsová alebo ním poverená osoba
Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon
zmluvne dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil či aj
dočasne spôsobilosť na ich výkon oznámi túto skutočnosť bez prieťahov
objednávateľovi.
Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy aj prostredníctvom
inej spôsobilej osoby, pričom je túto skutočnosť povinný oznámiť vopred
objednávateľovi. Za činnosť takejto osoby zodpovedá tak ako by predmet zmluvy
dodával sám.
Právnická osoba berie na vedomie, že poskytovateľ používa na vypracovanie
dokumentácie na OPP komplexný softvér BTS /bezpečnostno-technický systém/ od
akciovej spoločnosti BE-SOFT® ktorí je chránený autorským právom.
Vypracovaná dokumentácia OOP s pomocou softvérového produktu je duševným
majetkom, je chránený zákonmi o autorskom práve a ustanoveniami medzinárodných
dohôd. Rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie dokumentácie je prísne zakázané.
Dokumentácia platná len do termínu kým oprávnený používateľ softvéru vykonáva
činnosť technika PO u právnickej osoby. Po skončení zmluvy objednávateľ je povinný
poskytovateľovi vrátiť sním vypracovanú dokumentáciu.
VII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich
odsúhlasení zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ a odberateľ
obdržia po jednom.
3. Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, použijú sa príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, prípadne ustanovenia Obchodného zákonníka povahe veci najbližšie.
4. Pokiaľ by sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy, s výnimkou podstatných náležitosti stala
neplatnou, nemá to vplyv na platnosť ostatných častí zmluvy a zmluvy ak celku.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je medzi nimi nesporná, že jej text je jasným
a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle,
na znak čoho pripájajú odtlačky firemných pečiatok a podpisy oprávnených zástupcov

............................................
p. Mgr. Mária Majorošová
riaditeľka
Dom pokojného života, n.o.
.
Hajnáčka
za objednávateľa

................................................
p. Ing. Tamás Kisbenedek
TK-SERVIS
fyzická osoba podnikateľ
ŠPO
za poskytovateľa

V Rimavskej Sobote ...........................................
Živnostenský list, oprávnenia a osvedčenia sú prílohou tejto zmluvy
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V
Cenník činnosti , ktoré nie sú započítané do mesačného paušálu :
Činnosť

Cena bez DPH

Vstupné školenie OPP

nad 5 – ľudí 10,00 € na osobu

............................................
p. Mgr. Mária Majorošová
riaditeľka
Dom pokojného života n.o.
.
Hajnáčka

................................................
p. Ing. Tamás Kisbenedek
TK-SERVIS
fyzická osoba podnikateľ
ŠPO

za objednávateľa

za poskytovateľa
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Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Dodávateľ:
Odberateľ:
Adresa :
e-mail:

Ing. Tamás Kisbenedek TK-SERVIS, L. Svobodu 1670/14 , 979 01 RS
Dom pokojného života n.o., Hajnáčka č. d. 246
Hlavné námestie 4497/16A, Rimavská Sobota 979 01
maria.majorosova@azet.sk

Podmienky poskytovania
Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru
formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase.
Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že
uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo
zachovávať.
− Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty.
Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na
telekomunikačnej trase pri použití internetu.
V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch
dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi.
Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V
prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto
sa považuje za doručenú.
Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou
dodávateľovi.
Odberateľ týmto súhlasí zo zaslaním elektronickej faktúry na hore uvedený e-mail.
V Rimavskej Sobote dňa

...................................
Mgr. Mária Majorošová
riaditeľka
Dom pokojného života n.o.
.
Hajnáčka

................................................
p. Ing. Tamás Kisbenedek
TK-SERVIS
fyzická osoba podnikateľ
ŠPO

za objednávateľa

za poskytovateľa
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