
Zmluva o dielo č.1/2022-CO 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

o obstaraní činnosti technika CO  

 

 

Čl.1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 Objednávateľ:     Stredná odborná škola agrotechnická Tovarnícka 1632, 

                   Tovarnícka 1632   Topoľčany 955 01 

                   Zastúpená : Ing. Róbert Čaniga, PhD., riaditeľ školy 

            Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

    č. účtu IBAN: SK9481800000007000307581 

                 IČO: 00398411 

         DIČ: 2021248658 

 

  Poskytovateľ:    HAS JP s.r.o. 

                   Sídlo firmy: Pod Šípkom 1155/10 Partizánske    

                   Prevádzka: Mostová 34/287, 958 04 Partizánske 

    zastúpená: Ing. Jozef Švec, konateľ 

    IČO: 51009561  

    IČ DPH: SK2120559034 

    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 

    IBAN: SK98 0900 0000 0051 3335 7452 

                   (ďalej len poskytovateľ)  

  

Čl. 2 

PREDMET ZMLUVY 

                                                                                                

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa 

zabezpečovať vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) v 

rozsahu Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok.  

2. Vedenie a aktualizáciu dokumentácie civilnej ochrany  objektu  v zmysle 

platných  právnych noriem CO               

3. Pravidelné školenie zamestnancov  zamerané na „Prípravu  zamestnancov na 

sebaochranu a vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej predlekárskej pomoci.“                                           

4. Vykonávanie  pravidelného  preskúšania plánu ochrany zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti v rámci organizácie objednávateľa 

ČL.3  

ČAS PLNENIA 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy pre 

objednávateľa bude vykonávať od 1.6.2022 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 

3 mesiace podanou písomnou formou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 60 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy zabezpečí, 

aby prevádzka objednávateľa spĺňala všetky zákonné požiadavky v zmysle tejto 

zmluvy. 

 

3.3 Miesto plnenia sú objekty na Továrnicka 1632 Topoľčany. 

 

ČL.4  

CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č.18/1996 Zb. o cenách dohodli na cene 

za činnosti Technika CO v sume 20 € bez DPH za jeden kalendárny mesiac.  

 



      

4.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom so splatnosťou     

14 dní od doručenia. 

 

4.3 V prípade neuhradenia fakturovanej čiastky objednávateľom v stanovenej 

lehote (14 dní)má zhotoviteľ právo vypovedať zmluvu. Taktiež má právo za každý 

deň omeškania platby požadovať penále 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky. 

 

 

ČL.5  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri plnení povinností 

vyplývajúcich z predmetu zmluvy a zaväzuje sa, že bude  objednávateľa včas 

informovať o všetkých povinnostiach, ktoré sa dotýkajú CO v priestoroch 

objednávateľa. 

 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetná činnosť bude vykonávaná v súlade 

s platnými predpismi na úseku CO, najmä s ustanoveniami zákona NR SR č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a príslušných vykonávacích vyhlášok.  

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase výkonu kontroly  príslušného orgánu na 

úseku CO a iných dotknutých orgánov bude prítomný a bude k dispozícií kontrolnému 

orgánu ak táto skutočnosť bude včas oznámená zhotoviteľovi.  

 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje predložiť zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, 

ktoré zhotoviteľ požaduje k výkonu predmetu tejto zmluvy. 

 

5.5 V prípade, ak objednávateľ neposkytne všetky požadované dostupné podklady, 

ktoré zhotoviteľ požaduje k výkonu predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ nie je 

zodpovedný za vady podľa článku 5.1 a 5.2 tejto zmluvy. 

 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zabezpečiť vstup do objektu, určiť 

kontaktnú osobu zo strany objednávateľa, spolupracujúcu pri výkone predmetu tejto 

zmluvy. 

 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sú si povinné navzájom oznámiť akúkoľvek zmenu 

ovplyvňujúcu predmet plnenia tejto zmluvy do 15 dní od jej vzniku.  

 

5.8 Pri ukončení zmluvného vzťahu z akýchkoľvek dôvodov, je predmetná 

dokumentácia CO až do uhradenia všetkých záväzkov objednávateľom, majetkom 

zhotoviteľa. 

 

ČL.6  

MLČANLIVOSŤ 

 

Zmluvné strany sú povinné rešpektovať informácie obchodného charakteru (ktoré si 

vzájomne vymieňajú počas zmluvného vzťahu) ako obchodné tajomstvo podľa §17 

Obchodného zákonníka v platnom znení a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť pri 

informáciách obchodného charakteru a predchádzať vyzradeniu týchto informácií 

tretej strane bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán.  

 

 

ČL.7  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov. 

 

7.2  Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  



 

7.3 Zmluva môže byť zmenená a doplnená len písomným prejavom vôle oboch zmluvných 

strán. 

 

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia 

s ním čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

7.5 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží 1 exemplár. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa:31.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    --------------------                   -------------------- 

         Objednávateľ             Zhotoviteľ 

 

 

 

 

  


