
Rámcová zmluva  
o zabezpečovaní služieb protipožiarnych asistenčných 

hliadok č. 7-2020 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

so sídlom: Židovská 1, 815 15 Bratislava 

IČO: 30794544 

DIČ: 202179558 

IČ DPH: SK202179558 

štatutárny orgán: Ing. Grežo Vladimír, riaditeľ 

kontaktná osoba: Ing. Klinková Gabriela (0915 794 325) 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: SK0509000000005028001024; SWIFT: GIBASKBX 

právna forma: mestská príspevková organizácia 

(ďalej ako Objednávateľ) 

 

 

A 

 

 

Obchodné meno: OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty 

So sídlom: Studenohorská 1, 841 03 Bratislava – Lamač 

IČO: 50 879 464 

štatutárny orgán: Jozef Paluš 

osoba oprávnená konať: Jozef Paluš 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: SK73 5600 0000 0086 5291 2001 

(ďalej ako Poskytovateľ) 

 

 

 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečovať protipožiarne asistenčné 

hliadky (ďalej len PPAH) v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov na úseku ochrany 

pred požiarmi v rozsahu podľa tejto zmluvy a podľa pokynov a požiadaviek 

Objednávateľa, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu. 

 

 

 

Článok 2. 

Rozsah zabezpečovania PPAH 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby PPAH: 

a) počas kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch a objektoch vo 

vlastníctve, v správe alebo v nájme Objednávateľa, a to aj pri činnostiach 

spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom 



b) na iných miestach, resp. objektoch, podľa požiadaviek Objednávateľa. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby PPAH podľa predchádzajúceho odseku. 

 

 

 

Článok 3. 

Povinnosti Poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať s odbornou starostlivosťou službu PPAH na 

miestach podľa článku 2 zmluvy, a to vždy na základe požiadavky Objednávateľa. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať s odbornou starostlivosťou najmä: 

 i.) preventívnu činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 

ii.) dozor nad dodržiavaním opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru 

 iii.) vykonávanie nevyhnutných opatrení v prípade vzniku požiaru, ktorým sa myslí 

najmä záchrana ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru v rámci 

možností protipožiarneho vybavenia objektu, resp. miesta konania a vykonávanie 

opatrení na zamedzenie šírenia požiaru, predovšetkým zatvorenie požiarnych 

uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri výkone služby PPAH: 

a) pokyny uvedené v dokumentácii ochrany pred požiarmi konkrétnej akcie pre   

výkon služby PPAH; 

b) pokyny Objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi; 

 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť sprístupnenie priestoru na oboznámenie sa 

s konkrétnym objektom pre dané podmienky podľa čl. 2 zmluvy u vlastníka objektu, 

príp. priestoru v ktorom sa má akcia konať. 

 

 

 

Článok 4. 

Povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ predloží Poskytovateľovi v lehote aspoň 1 týždeň pred požadovaným 

termínom plnenia písomnú objednávku s požadovanými termínmi poskytovania 

služieb a s rozsahom služieb. Zrušenie objednávky Objednávateľ oznámi 

Poskytovateľovi najmenej 1 hodinu pred začiatkom akcie. 

 

2. Objednávateľ zabezpečí bezodkladné odstránenie závad zistených PPAH 

a nahlásených zodpovednému pracovníkovi Objednávateľa, ktoré bránia PPAH v 

plnení povinností podľa tejto zmluvy. V prípade neodstránenia závad Poskytovateľ 

nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi 

odplatu riadne a včas. 

 

 

 

Článok 5. 

Zmluvná cena, odplata 

 

1. Cena za služby PPAH poskytované podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená na 

základe výberu víťaznej cenovej ponuky v prieskume trhu podľa zákona  č.343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Poskytovateľ vykoná služby podľa tejto zmluvy vždy na základe objednávky za 

zmluvnú  cenu, resp. odplatu vo výške  10,00 € - jeden pracovník/1 hod. 

Predpokladaný počet podujatí za rok je 50 akcií a predpokladaný počet hodín za rok  

je 400 hod. Predpokladaná hodnota zákazky je 4000 Eur. 



 

3. Poskytovateľ bude účtovať každú začatú hodinu podľa hodinovej zúčtovacej sadzby 

(čl. 5. ods. a) na základe Výkazu o poskytnutých službách PPAH, ktorý bude 

odsúhlasený podpisom zodpovedného pracovníka Objednávateľa. Tento výkaz je 

súčasťou faktúry. 

 

 

Článok 6. 

Sankcie 

 

1. V prípade akéhokoľvek omeškania Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený účtovať 

Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške základnej hodinovej sadzby za každú 

začatú hodinu omeškania, čím nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody. 

Poskytovateľ sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť. 

 

2. V prípade, že Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi min. 1 hod. pred začatím 

akcie informáciu o jej zrušení, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi 1 

hodinu podľa hodinovej zúčtovacej sadzby (čl. 5, odst. a). Objednávateľ sa zaväzuje 

takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu Poskytovateľovi uhradiť. 

 

 

Článok 7. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Za škodu spôsobenú nedodržaním alebo porušením tejto zmluvy je zodpovedná 

zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila. 

 

2. Poskytovateľ zodpovedá pri poskytovaní služby PPAH Objednávateľovi za dodržanie 

všetkých povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

v oblasti požiarnej ochrany. 

 

 

Článok 8. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle BKIS. Zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú, počnúc jej zverejnením do 31.12.2020. 

 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená bez uvedenia dôvodu túto zmluvu 

vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane. 

 

 

Článok 9. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto zmluvy v zmysle Zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z 

ktorých Objednávateľ obdrží dva a Poskytovateľ dva. Táto zmluva môže byť 

pozmenená a doplnená zmluvnými stranami po odsúhlasení oboch strán formou 

písomného dodatku k zmluve. 

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné právne predpisy platné v SR. 



4. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú 

všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, 

a to rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné 

spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade 

súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v 

príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky. 

5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej, súhlasia s 

jej obsahom na dôkaz čoho ju podpísali. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva predstavuje ich skutočnú, slobodnú a 

vážnu vôľu zbavenú omylu.  

 

 

V Bratislave, dňa ............ 

 

 

   

    

 

 

…......……………...............          ..............…………………… 

      Objednávateľ        Poskytovateľ 


