
Z M L U V A 

 na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, v ktorého kompetencii je aj 

vykonávanie služieb preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle zákona č.314/2001 

Z.z. §6 a §7. 

Odberateľ: 

Zastúpený/á:   Michal Kimak - starosta obce 

   Obec Šarišský Štiavnik 

   Obecný úrad Šarišský Štiavnik 65 

   090 42 Okruhle 

Email:   obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 

Tel. kontakt:  +421 907 476 268 

 

Dodávateľ: 

   Ing. Lukáš Štefanišin - steFIRE 

   Šarišský Štiavnik 9, 090 42 Okruhle 

Peňaţný ústav:  Slovenská sporiteľňa a.s.  

IBAN:   SK27 0900 0000 0006 2283 1570 

BIC:   GIBASKBX 

DIČ:    1082407128  

IČO:    50894641 

Právna forma:  Špecialista poţiarne ochrany reg. č. 22/2016  

   OU-SK-OZP-2017/003152-2, č. ţivnostenského reg. 780-9881  

Email:   lukas.stefire@gmail.com 

Tel. kontakt:  +421 949 566 845 

 

čl. I. Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti špecialistu poţiarnej ochrany, na účely plnenia 

povinností obce na úseku poţiarnej ochrany v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. §9 ods. 6 . zo 

strany dodávateľa v rozsahu potrebnom pre právnickú osobu odberateľa nasledovne: 

 - pre obec Šarišský Štiavnik - oblasť ochrany pred poţiarmi (špecialista poţiarnej 

 ochrany) 

 - pre obec Šarišský Štiavnik - aktualizácia a nové vypracovanie dokumentácie obce o 

 ochrane pred poţiarmi 

V oblasti PO predovšetkým 

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipoţiarnych kontrol v obci, 

b) školenie kontrolných skupín obce, 

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred poţiarmi obce okrem dokumentácie 

hasičskej jednotky, 



d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci, 

 

2) Odberateľ poskytne všetky jemu známe informácie, potrebné pre zabezpečenie obsahu činnosti 

spomenuté v bode 1), alebo informácie, ktoré súvisia s činnosťou, uvedenou v bode 1). 

Odberateľa sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutia dodávateľa o nevyhnutných opatreniach k 

zabezpečeniu OPP (ochrany pred poţiarmi), o zistených nedostatkoch a závadách, o spôsobe 

ich odstránenia. 

čl. II. Doba práce 

1) Práca uvedená v čl. I. bod 1), bude vykonávaná 1x mesačne v rozsahu 2 hodín, minimálne 

však 1x za tri mesiace v príslušnej dobe, alebo po dohode zmluvných strán inak. Výkon 

činnosti dodávateľa pre odberateľa je na dobu neurčitú, minimálne však tri mesiace. 

 V prípade potreby bude doba práce doplnená dodatkom    

čl. III. Platobné vzťahy 

1) Všetky finančné náklady na zabezpečenie odborných prehliadok a na odstránenie závad v 

uvedenej oblasti hradí odberateľ. 

2) Dohodnutá odmena za vykonanú prácu je 120,- € ročne (1 mesiac = 10,- €), odmena je splatná 

na konci posledného kalendárneho mesiaca, alebo štvrťročne podľa doby výkonu sluţby 

poskytovanej odberateľovi prostredníctvom dodávateľa. 

3) Dohodnutá odmena za vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie obce o ochrane pred 

poţiarmi je 150,- € jednorázovo, odmena bude splatená do 5 dní od odovzdania vypracovanej 

dokumentácie obce o ochrane pred poţiarmi odberateľovi. 

 

čl. IV. Dokumentácia 

 

1) Dokumentácia obce o ochrane pred poţiarmi je určená výhradne pre právnickú osobu 

odberateľa. 

2) Ţiadna časť dokumentov (vrátane tejto zmluvy), spracovaných dodávateľom a ani 

dokumentácia ako celok nesmie byť reprodukovaná ani šírená pre akýkoľvek verejný alebo 

súkromný účel v akejkoľvek forme alebo podobne, resp. prostredníctvom súčasného alebo 

budúceho informačného systému bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. 

Všetky práva vyhradené. 

3) V prípade nedodrţania uvedených ustanovení autorských práv sa porušovateľ vystavuje 

moţnosti trestného postihu. 

4) Body 1) aţ 3) z článku IV. platia v plnom rozsahu aj po skončení zmluvného vzťahu 

odberateľa a dodávateľa. 

čl. V. Mlčanlivosť 

1) Odberateľ a dodávateľ povaţujú obsah tejto zmluvy za náplň obchodného tajomstva a 

vzájomne sa zaväzujú v dobe trvania platnosti tejto zmluvy a aj po jej skončení dodrţiavať 



mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, organizačnej, technickej, finančnej a 

prevádzkovej povahy. 

2) Zbaviť mlčanlivosti odberateľa (resp. dodávateľa) môţe výhradne len druhá strana a to 

písomne s uvedením dôvodu, resp. pre koho sú poskytované informácie určené. 

čl. VI. Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je uzatvorená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre odberateľa a jeden 

výtlačok pre dodávateľa. Oba výtlačky sú identické. Kaţdý výtlačok obsahuje 3 strany. 

2) Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve podliehajú písomnému schváleniu oboch zmluvných 

strán. 

3) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou najmenej 3 mesiace pre 

kaţdú zo zmluvných strán.  Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď. 

4) Zmluvu je moţné ukončiť dohodou zmluvných strán k určitému termínu, bez ohľadu na 

výpovednú lehotu. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu a 

podlieha písomnému schváleniu oboch zmluvných strán. 

5) Zmluvu môţe ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán s okamţitou platnosťou v prípade 

vedomého porušenia dohodnutých zmluvných podmienok zo strany druhej zmluvnej strany. 

6) Táto zmluva nadobúda účinnosť od 01.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  dňa:              dňa: 

 

 

 

 

 

 

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

       dodávateľ             odberateľ 


