
ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH  a  OPRAVÁCH     

POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ      

uzavretá v zmysle § 209 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

 
1. Objednávateľ :                Gymnázium, Ul. 17. novembra  1180, Topoľčany                                                                      

Sídlo:                   Ul. 17. novembra 1180/16, 955 30 Topoľčany  

    Štatutárny zástupca :      Mgr. Viera Dzurejová , riaditeľka školy 

    IČO :                                 00160 440 

    DIČ :                                            2021291415 

    Bankové spojenie:                       Štátna pokladnica  

    Číslo účtu:                                   7000312268/8180      

    Kontaktná osoba:                      Ing. Katarína Shánělová, zástupkyňa riaditeľky   

    Telefón :                           ( +421 ) 038/5324747 

    Fax :                                  (+421 ) 038/5326447 

    e-mail :                               gymtopol@stonline.sk 

 

2. Dodávateľ :   HASLEX - servis hasiacich  prístrojov  

Miroslav Lešťan                                                                               
Právna forma :   fyzická osoba 

Registrácia :   OÚ v Leviciach, odbor živnostenského podnikania,  

                                                   Levice. Živnostenský register č.402 – 5773 . 

                                                   Vznik živnostenského oprávnenia: 30.08.1991. 

Sídlo :    kpt. J. Nálepku 22 , 934 01 Levice 

V zastúpení :   Miroslav Lešťan   

Oprávnení k 

podpisu  zmluvy :  Miroslav Lešťan   

Bankové spojenie :   VÚB a.s. LEVICE 

Číslo účtu :   2230597251 / 0200 

IČO :    30004055 

IČ DPH :   SK1020373706 

 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 

- výkon nasledovných činností dodávateľa : 

1. Kontrola hasiacich prístrojov v súlade s § 21 ods. 4 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly 

prenosných  a pojazdných hasiacich prístrojov.                     

2. Oprava a výmena hasiacich prístrojov v súlade s § 19 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. 

z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti , podmienky prevádzkovania a zabezpečenie opráv 

prenosných  a pojazdných hasiacich prístrojov.               

3. Kontrola a  oprava hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/ 2004 Z.z.              

a na základe ustanovenia § 1 čl. a). odstavca zákona MV SR č. 314 / 2001 a § 4 čl. i).                                                                                                    

4. Tlakové skúšky požiarnych hadíc podľa  STN 92 08 01  

5. Kontrola požiarnych uzáverov  v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/ 2008 Z. z.                                                                                                                                                                                     

      - a  záväzok objednávateľa uhradiť za poskytnuté služby a hasiace prístroje cenu podľa čl. VI 

a prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

III. Lehoty a spôsob plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať kontrolu požiarno-technických zariadení podľa čl.II zmluvy  

do 1 mesiaca od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Odstraňovanie závad sa 

vykoná po dohode s objednávateľom. Po vykonaní kontroly sa vypracuje potvrdenie 

o vykonaní kontroly. 



 

2. Kontrolu a zistené nedostatky tímom BOZP a PO v oblasti protipožiarnej ochrany sa 

nahlasujú na číslo tel. / fax : 036 / 6313 475 prípadne telefónom na čísle : 0905259633 ,      

e-mail : haslex @stonline.sk . 

 

IV. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ vytvorí dodávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v čo 

najkratšom čase vykonať práce podľa tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ zabezpečí poverenému pracovníkovi dodávateľa prístup do všetkých priestorov, 

v ktorých sa má kontrola hasiacich prístrojov vykonať. 

 

V. Povinnosti dodávateľa 

1. Po vykonaní úkonov uvedených v článku III. v bodoch 1 ,2 tejto zmluvy odovzdá dodávateľ 

objednávateľovi dielo (opravu, kontrolu) a preverí kvalitatívny stav. 

 

VI. Cena 

1. Pri zistených závadách bude pred zahájením prác predložená ponuka, ktorá bude obsahovať 

zoznam náhradných dielov a cenu práce a bude odsúhlasená zodpovedným pracovníkom, táto 

cena bude účtovaná dodatočne. 

 

VII. Fakturačné a platobné podmienky 

1) Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. VI. tejto zmluvy 

proti dokumentu. Dokumentom je faktúra dodávateľa. Faktúra musí mať náležitosti daňového 

dokladu . 
1. Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom po ukončení vykonanej činnosti a podpísaním 

dodacieho listu objednávateľom. 

2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak faktúra 

nebude vystavená v zmysle tejto zmluvy alebo nebude obsahovať predpísané náležitosti, má 

objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na prepracovanie. 

3. Dodávateľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň 

z omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote dohodnutej podľa čl. VII 

bodu 3 tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu za nepredloženie odsúhlasených dokladov 

(preberací protokol) v dohodnutom termíne vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania. 

 

VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov 

1. Dodávateľ sa zaväzuje utajovať údaje : 

 a.) O prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa 

 b.) O ďalších skutočnostiach , ktoré sa v súvislosti s výkonom prác podľa tejto zmluvy 

 

2. Povinnosti vyplývajúce z bodu 1.odstavca a) a b) VIII. tejto zmluvy budú zmluvné dodržiavať 

bez časového obmedzenia. 

3. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodu 1.čl.VIII tejto zmluvy majú zmluvné 

strany len na základe požiadavky orgánov činných v trestnom konaní pri začatom trestnom 

stíhaní. 

 
IX. Zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvné strany zodpovedajú za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

a nahradia druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne. 

 

Článok X.Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä ak 

 



2. dodávateľ napriek písomnej výzve ani v dodatočne určenej lehote na poskytnutie služieb tento 

neposkytne, 

3. dodávateľ v súvislosti s poskytovaním služieb v značnom rozsahu porušuje právne predpisy, 

za čo sú mu uložené zákonné sankcie, alebo 

4. dodávateľ odmietne poskytnúť služby. 

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je dodávateľ platobne neschopný, alebo ak 

dôjde k návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, alebo 

ak dôjde k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku. Objednávateľ je povinný 

zaplatiť dodávateľovi cenu za poskytnuté služby.  

 

6. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

 
XI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len formou písomných dodatkov 

s potvrdením oboma zmluvnými stranami. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou medzi zmluvnými stranami neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka  . 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch . Obe zmluvné strany obdržia po dvoch 

rovnopisoch. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov odo dňa podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, 

a do vyčerpania finančného limitu 9.999 € bez DPH.  Túto zmluvu je taktiež možné zrušiť 

kedykoľvek dohodou zmluvných strán. 

5. V prípade, ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude 

prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, 

dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou. 

 
6. Príloha č.1  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:    

 

     

V Topoľčanoch, dňa 02.10.2013                          V Leviciach, dňa...............  

  

Objednávateľ:       Dodávateľ: 

 

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

Mgr. Viera Dzurejová                                                              Miroslav Lešťan 

   riaditeľka školy                                      majiteľ                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.1 

 

CENNÍK KONTROL OPRÁV A PLNENIA HASIACICH PRÍSTROJOV ,HYDRANTOV 

 

 DRUH  ÚKONU            

MNOŽSTVO 

JEDNOTKA 

POČET /  ks 

CENA ZA JEDNOTKU S DPH 

. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja  
Pre všetky druhy podľa technologických postupov od výrobcu 

1      0,50 € 

. tlaková skúška hasiacich prístrojov   
Pre všetky druhy podľa technologických postupov od výrobcu 

1      6,30 € 

. kontrola hadicových zariadení /hydrantov / 1    2,50 € 

. tlaková skúška hydrantov 1    2,30 € 

 
 

OPRAVY A SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV 

typ prenosného hasiaceho prístroja            

MNOŽSTVO 

JEDNOTKA 

POČET /  ks 

CENA ZA JEDNOTKU S DPH 

Regenerácia hasiaceho prášku v HP   /  1 kg 1 1,10 € 

Regenerácia náplne vodného, penového HP   /  1 liter 1 0,40 € 
   

   

Oprava CO 2 typ  S 5 , 5kg oxid uhličitý                -  

snehový 
1 3,30 € 

Oprava CO 2 typ S 2 ,  2kg oxid uhličitý                -  

snehový 
1 2,50 € 

Oprava   VP -  9  litrov /  6 litrov                            -  

penový 
1 3,30 € 

Oprava   V   -  9   litrov /  6 litrov                            - 

vodný 
1 1,60 € 

Oprava PG  6 E                                                        - 

práškový 
1 1,70 € 

Oprava PG  6 PDC                                                  - 

práškový 
1 1,75 € 

Oprava PR  2 e                                                        - 

práškový 
1 2,40 € 

Oprava PG  2 PMDS                                               - 

práškový 
1 2,40 € 

PLNENIE HASIACICH PRÍSTROJOV CO 2 ,  –  NOVÁ NÁPLŇ PO VYKONANEJ TLAKOVEJ SKÚŠKE 

CO 2 oxid uhličitý  plnenie fľaše  / kg kg 0,55 € 

Hasiaci prášok Neutrex ABC 70  / kg ,  kg 3,20 € 

 
 

K týmto cenám pripočítavame použité náhradné dielce potrebné pri oprave. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


