
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
medzi 

 

Obec Lipovce 
 

a 
 

BTS-PO, s.r.o. 
 

 

 

PREDMET ZMLUVY:   Preventivár požiarnej ochrany obce  

ČÍSLO ZMLUVY:   0007 - 2018000153 
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1. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:    
Meno / názov:    Obec Lipovce 
Sídlo:    Obecný úrad Lipovce 92, 082 36 Lipovce  
IČO:    00327387 
DIČ:    2020543217 
Bankové spojenie:  SUBASKBX  

               Č. účtu:   SK03 0200 0000 0000 1852 7572 
Emailová adresa:    lipovce@ou.sk   
V zastúpení:   Ján Šatník, starosta obce 

Poskytovateľ:    

Meno / názov:    BTS-PO, s.r.o.  

Sídlo:    Rumanova 22, 080 01 Prešov 

IČO:    36 491 501 

DIČ:    2021803696  

IČ DPH:    SK2021803696 

Obchodný register:  Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14723 /P 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

Č. účtu:   SK04 7500 0000 0049 9991 8615 

Emailová adresa:    btspo@btspo.sk 

V zastúpení:   Ing. Jozef Komár, konateľ 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Účelom poskytovania činnosti preventivára požiarnej ochrany obce je zabezpečenie plnenia povinnosti 

podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými odbornými znalosťami a spĺňa zákonné podmienky na 

poskytovanie služieb, ktoré vyplývajú z predmetu tejto Zmluvy.  

3. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie nasledujúcich služieb: 

a. vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce (ďalej len „PPOO“) v súlade s § 9 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o OPP“).  

4. MIESTO VYKONÁVANIA KONTROLY 

1. Miestom vykonávania činností v rámci služieb PPOO podľa predmetu tejto Zmluvy sú objekty a priestory 
Objednávateľa.  

5. ROZSAH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby PPOO v tomto rozsahu:  
a. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,  
b. školenie kontrolných skupín obce,  
c. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej 

jednotky,  
d. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. 

 
2. Presný termín vykonania činností uvedených v čl. 5 bude určený vzájomnou dohodou zmluvných strán.  

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za služby PPOO podľa tejto zmluvy vzniká Poskytovateľovi nárok na odplatu 
vo výške 120,00 EUR (slovom stodvadsať eur) + DPH.  
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1. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cestovné náklady v sume 0,42 €/km, ktoré Poskytovateľ 
nevyhnutne a účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku podľa tejto Zmluvy.  

2. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi odplatu podľa tohto článku do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

Odplata sa považuje za uhradenú dňom pripísania čiastky na účet Poskytovateľa.  

3. Objednávateľ uhradí odplatu Poskytovateľovi prevodným príkazom na číslo účtu podľa faktúry, ktorú 
Poskytovateľ vystaví do pätnásteho dňa mesiaca za predchádzajúcich 12 (dvanásť) mesiacov.  

4. Poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, 
v prípade ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa ods. 3 a ods. 4. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený v prípade inflácie upraviť výšku odplaty o 
oficiálnu mieru inflácie potvrdenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Suma sa 
upraví vždy od prvého dňa nového kalendárneho roku. 

6. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 20,00 EUR v prípade zavineného porušenia 
nasledujúcich povinností Poskytovateľa:  

a. Nevykonanie činností podľa čl. 5 ods. 1 Zmluvy. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

1. Objednávateľ vytvorí Poskytovateľovi vhodné pracovné podmienky, aby mohol Poskytovateľ nerušene 
a v čo najkratšom čase vykonať predmet Zmluvy.  

2. Objednávateľ po vzájomnej dohode s Poskytovateľom umožní Poskytovateľovi vykonávať práce súvisiace 
s predmetom Zmluvy aj mimo svojej pracovnej doby.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi všetky informácie, ním vyžiadané, údaje a doklady 
potrebné k splneniu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s Poskytovateľom a umožniť mu 
nezávislosť pri vykonávaní jeho odborných činností a vstup do všetkých objektov, prístup ktorých je 
Objednávateľ oprávnený umožniť na základe vlastníckeho alebo iného užívacieho práva. 

4. Za účelom plnenia tejto zmluvy Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi v jednom vyhotovení príp. 
elektronický všetky interné predpisy, organizačnú štruktúru,  zmluvy v slovenskom jazyku, majúce 
súvislosť s touto problematikou. 

5. Objednávateľ je povinný bezodkladne telefonický alebo emailom informovať Poskytovateľa o prijatí 
oznámenia Okresného riaditeľstva HaZZ o začatí výkonu štátneho požiarneho dozoru - kontroloy obce vo 
veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Objednávateľ informuje 
Poskytovateľa  telefonicky na tel. č. 0907 928 277 príp. 0915 748 747  alebo emailom na adresu: 
btspo@btspo.sk.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje prizvať Poskytovateľa k prerokovaniu zápisnice o protipožiarnej kontrole, ktorú  

vyhotoví orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi vyjadrenie ku  

zisteným nedostatkom a uloženým opatreniam uvedeným v zápisnici.  

7. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu podľa čl. 6 tejto Zmluvy.  

8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

1. Poskytovateľ povinný vykonávať poskytované služby riadne a včas, v súlade s touto Zmluvou a  v zmysle 
platných predpisov. 

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto Zmluvy riadiť sa pokynmi Objednávateľa a 
svoju činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň je však povinný písomne 
upozorniť Objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov. Kontrolnú činnosť, ktorá je súčasťou 
poskytovania služieb PPOO, vykonáva Poskytovateľ nezávisle.  

3. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou nadobudol 
od Objednávateľa  alebo od tretích osôb, a najneskôr po ukončení trvania tejto Zmluvy, inak vždy na 
požiadanie Objednávateľa, je povinný ich odovzdať Objednávateľovi. 

4. Poskytovateľ je povinný pri vstupe do prevádzok rešpektovať pokyny Objednávateľa, s ktorými bol 
preukázateľne oboznámený. 

5. Objednávateľ môže žiadať od Poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak Poskytovateľ 
nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto Zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a nevykoná nápravu ani v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom. 

6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Objednávateľ utrpí nedodržaním doporučení Poskytovateľa 
poskytnutých podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne z 
dôvodu, že Objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných 
Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy 

mailto:btspo@btspo.sk
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7. V prípade, ak Objednávateľ poverí plnením čiastkových úloh tretiu osobu, Poskytovateľ je oprávnený 
prehodnotiť výsledky činnosti takejto tretej osoby. 

9. PLNENIE V OMEŠKANÍ 

1. V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa čl. 6 po dobu dlhšiu ako 30 dní, má Poskytovateľ 
právo nepokračovať v činnosti podľa predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 
11 tým nie je dotknutá.   

10. DORUČOVANIE 

1. Písomnosti sa považujú za doručené: 
a. dňom ich reálneho prevzatia druhou zmluvnou stranou 
b. dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou 
c. v prípade neprevzatia písomností uložených na pošte, 3. dňom ich uloženia na pošte 
d. dňom ich doručenia na emailovú adresu uvedenú v čl. 1.  

2. Poskytovateľ je oprávnený poslať Objednávateľovi faktúru v elektronickej podobe na emailovú adresu 

Objednávateľa uvedenú v čl. 1 Zmluvy. V takomto prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom jej 

odoslania na emailovú adresu Objednávateľa. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa 

Objednávateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa prostredníctvom e-

mailovej adresy: ekonom@btspo.sk.  V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Poskytovateľ nie je povinný 

jej odoslanie preukazovať. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, 

majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailu na zasielanie elektronických 

faktúr. Objednávateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup k e-mailu na zasielanie elektronických faktúr, 

Poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu Objednávateľa. Poskytovateľ 

nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania 

prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného 

pripojenia Objednávateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti 

Objednávateľa pripojiť sa /získať prístup do siete internet. 

11. MLČANLIVOSŤ 

1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto Zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej 
strany (ďalej len „Dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám 
prevádzkovej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto 
informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou Dotknutej 
zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení 
tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva Dotknutej zmluvnej strany alebo 
ich Dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného 
zákonníka. 

2. Pri plnení činnosti podľa tejto Zmluvy sú obe zmluvné strany povinné postupovať v súlade a v lehotách 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobitne sú povinné dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy upravujúce spôsob nakladania s osobnými údajmi. 

12. OSOBNÉ ÚDAJE 

1. Zmluvné strany za zaväzujú uzatvoriť samostatnú zmluvu v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou budú upravené vzájomné 
vzťahy pri spracúvaní osobných údajov, s ktorými príde Poskytovateľ do styku pri poskytovaní služieb, 
ktoré tvoria predmet tejto Zmluvy.  

13. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 
2. Zmluvu je možné ukončiť: 

a. Dohodou zmluvných strán 
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b. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, s dvojmesačnou 
výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane 

c. Písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade 
nepodstatného porušenia Zmluvy, ktoré nebolo napravené v primeranej lehote písomne určenej 
neporušujúcou zmluvnou stranou; odstúpenie od zmluvy je účinné  dňom  doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva automaticky zaniká  
a. Zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,  
b. Zánikom povolenia Poskytovateľa na poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy. 

4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje: 
a. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti Objednávateľom, a to ani po písomnom upozornení zo 

strany  Poskytovateľa,  
b. omeškanie Objednávateľa so zaplatením odplaty podľa čl. 6 v trvaní najmenej 60 dní 

5. Pri ukončení zmluvného vzťahu má Poskytovateľ právo na pomernú časť odplaty  zodpovedajúcej činnosti, 
ktorú vykonal do posledného dňa platnosti Zmluvy. Odplata bude zaplatená, ako je uvedené v čl. 6., ak sa 
zmluvné  strany nedohodnú inak. 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán.  
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019,  po  splnení  odkladacej podmienky,  ktorá  spočíva  v  

tom,  že  dôjde  k  uzavretiu  platnej  a  účinnej  zmluvy podľa čl. 12.  
3. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných a očíslovaných dodatkov.  
4. Táto  Zmluva  predstavuje jedinú  a úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete  Zmluvy, ruší a 

nahrádza všetky predchádzajúce a súčasné dohody, návrhy alebo prehlásenia, písomné či ústne, týkajúce 
sa predmetu tejto Zmluvy. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch. 1 rovnopis obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis obdrží Poskytovateľ.  
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Zmluvy  porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú 

ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto Zmluve.  
 

V: Lipovciach, dňa: ................................... 

 

V: Prešove, dňa: ................................. 

 

podpis, pečiatka 

 

podpis, pečiatka 

OBJEDNÁVATEĽ POSKYTOVATEĽ 
Obec Lipovce  

Starosta obce:  Ján Šatník 
BTS-PO, s.r.o.  

Konateľ: Ing. Jozef Komár 
 


