Zmluva o dielo 1/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §
3 zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov medzi uvedenými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
zriaďovacia listina vydaná NSK zo dňa 21.10.2003, včítane dodatku
č. 1 z 27.12.2004 a dodatku č. 2 z 13.3.2009
Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ
36103004
2021467976
Štátna pokladnica,
SK73 8180 0000 0070 0031 1548

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

SCHM1KAL Štefan, SCHMIKAL AGENCY
951 44 Výčapy - Opatovce 620
Živnostenský register č. 403-1349
Štefan Schmikal, SZČO
33643431
SK 1020404968
Štefan Schmikal, SZČO
Poštová banka a. s.
SK 16 6500 0000 0000 2016 2680

1.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom resp.
v živnostenskom registri.

II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa:

Práce a činnosti v zmysle § 22 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Bezpečnostnotechnická služba. Bezpečnostnotechnická služba poskytuje
zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných,
koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä
z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov,
pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného
a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a v záujme
optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a
zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Porovnáva skutočný stav na pracoviskách
a v priestoroch objednávateľa s platnými právnymi normami, upozorňuje na disproporcie a navrhuje spôsob
odstraňovania nedostatkov interným alebo externým spôsobom. Odstraňovanie nedostatkov vykonáva
objednávateľ.

2. Práce a činnosti v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších zmien, § 9 Technik požiarnej ochrany.
Technik požiarnej ochrany zabezpečuje pre objednávateľa ako právnickú osobu plnenie týchto povinností:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a
vypracovanie dokumentácie o požiamobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

III.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na výkon prác a činností bezpečnostného a požiarneho technika (ďalej už
len BT a PT-TPO) zabezpečí:

(a) Miestnosť v ktorej sa budú vykonávať dohodnuté práce a činnosti a kde bude umiestnená kompletná agenda
BOZP a OPP, s možnosťou prístupu k nej hocikedy po príchode technika do priestorov objednávateľa.

(b) Dodanie potrebného kancelárskeho materiálu na vedenie agendy (dokumentácie) BOZP a OPP, ak nebude
dohodnuté inak.

(c) Zhotoviteľovi bezproblémový vstup do všetkých objektov, priestorov a na všetky pracoviská (interné
i externé) kde požaduje výkon práce BT a TPO.
(d) Oboznámenie všetkých vedúcich a ostatných zamestnancov organizácie s právami a povinnosťami
zhotoviteľa, najneskoršie dňom účinnosti tejto zmluvy.

(e) Dodanie všetkých dokumentácií, dokladov, revíznych správ, dokumentácií od strojov a zariadení, a pod.,
ktoré sa týkajú oblasti BOZP a OPP, ak objednávateľ žiada od zhotoviteľa sledovať plnenie stanovených
termínov odborných prehliadok a skúšok (revízií) a ktoré sú nutné ku komplexnému plneniu (vyhodnoteniu)
povinností, úloh a činností objednávateľa v oblasti BOZP a OPP.
2. Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo zabezpečovaním úloh bezpečnostnotechnickej služby
dodávateľským spôsobom v SDKSvN nie je dotknuté plnenie povinností a zodpovednosť zamestnávateľa za
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zhotoviteľ poverený plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby musí byť vybavený potrebnými prostriedkami
a oprávneniami a musí sa mu poskytnúť dostatočný čas na plnenie týchto úloh.

IV.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú na výkon dohodnutých prác
a činností.
3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby (DPN, iná dlhšia neprítomnosť a pod.) zabezpečí
kvalifikovaného zástupcu na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Každý jeden prípad bude
vopred osobne alebo písomne riešený a odsúhlasený objednávateľom.
V.

Cena diela
1. Celková cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená mesačne na základe cenovej ponuky:

Bezpečnosť práce

70,- €

Ochrana pred požiarmi

50,- €

CELKOM

120,—€

t.j. za obdobie 12 mesiacov od 1.2.2021 do 31. 1. 2022:

1 440,00 € celkom.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.

Prípadné ďalšie práce a činnosti nad rámec tejto zmluvy sa budú po predchádzajúcej dohode fakturovať
zvlášť.
Je možné dohodnúť výkon prác aj na tzv. zájazdových miestach objednávateľa ale za primeranú,
vopred dohodnutú cenu.

4.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností podľa tejto zmluvy. Prípadné nedostatky je
objednávateľ oprávnený reklamovať v lehote do 1 roka po splnení. V prípade oprávnenej reklamácie
môže objednávateľ požadovať bezplatné odstránenie, alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny za
dielo.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.2.2021 do 31.1.2022 a nadobúda platnosť od 1.2.2021.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Pred uplynutím platnosti zmluvy môže sa zmluvný vzťah ukončiť:
a/ dohodou,
b/ výpoveďou ktoroukoľvek so zmluvných strán a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy bola výpoveď
doručená zmluvnej strane,
c/ okamžitou výpoveďou pri hrubom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
d/ smrťou zhotoviteľa alebo zánikom podnikateľského oprávnenia ktorejkoľvek zmluvnej strany.
5. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
6. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
8. Zmluva nadobudla účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia zmluvy na stránke SDKSvN.

2.
3.

V Nitre, dňa 26.1.2021

Štefan Schmikal
SCHMIKAL AGENCY
i Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
'
teL/fax:+421 37 652 40 91
iČO: 36103004, DIČ: 2021467976

Prílohy:
-výpis zo živnostenského registra (Príloha č. 1)
Overené oprávnenia - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť :
- Bezpečnostný technik
- Požiarny technik

imikal agency
Výčapy Opatovce 620
IČO: 33 643 431
DIČ: 1020404968
DPH: SK1020404968

