
Zmhlva
o vykonaní kontroly požiarnotech nických zariadení,

prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

I.

Odberatel' :

Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258
Zasttlpený: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka

ICO: 36145068
DIČ:
(ďalej len odberateť)

a

Dodávatel' :

Názov: Peter Priečko - KADAJA
Sídlo: Janka Král'a č.2594/17, O22 01 Čadca
Zastirperrý : Peter Priečko, fyzická osoba (SZČO)

ICO : 10845411
DIČ: 1020450640
zapísaný v živtrostenskom registri č.502-4296 Čadca
(ďalej len dodávateť)

il.
Predrrret zmluvy

1. Vykonávanie koritloly prer-rosnýclr lrasiaciclr prístrojov podl'a § 21 ods. 4) vyhlášky MV
SR č. 71912002 Z.z. klorott sa ustanovujú vlastnosti a podmienky prevádzkovania
a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacioh prístrojov v počte 20 kusov.

2. Vykonávarrie kor-rtroly a tlakovej skťršky hydrantov v zmvsle § 5 zákona č.31412001 Z-z.
o ocluane pred požiarmi v znení neskoršich predpisov a podťa § 1 5 vyhlášky č. 699/2004
Z.z. o zabezpečerrí stavieb požiarrrou vodou na hasenie požiarov v počte 9 kusov.

ilI.
povirrnosti dodávatel'a a odberatel'a

1. Dodávateť vykoná kontrolu prenosných hasiacich prístrojov podťa podmienok výrobcu
s unriestnením kontrolnéIro štítku, a malýclr opráv (vý,nrena tesnenia) a l.yhotovenie
písomnélro potvrder-ria o vykonaní kontroly.

2. Dodávatef vykoná kont.olu hydrantov podťa vyhlášky é. 69912004 Z. z., označeníe
I-rydrantu štítkom a vyhotovenie písomnej správy o kontrole hydrantov.

3. Dodávatel' vykonatrá kontrolu požiarnotechnickýclr zariadení, uvedených v predmete
zmluly: prenosných hasiacich ptístrojov a lrydrantor,. vždy do 31. mája príslušného
kalendár,nelro roka.

4. Dodávateť zodpovedá v celom rozsahu za ziste lé závady, ktoré vznikli zanedbaním alebo
oponrenutín] zjeho strany, v dohodnutom predmete čirrnosti vrátane uložerrých sankcií
kontrolných orgát-tov.

5. Doclávatef sa zavázuje dodržiavat' mlčanlivost' o prel ádzkových pomeroclr odberatel'a,
s ktoqy'mi sa oboznámi pri vykonávaní svojej činnosti prl, odberateťa.

,
Sfu,ana l



v,
Platobné podmienky

7 t. Suma za vykonanťt konlrolu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantovje:
- prenosný hasiaci prístroj za 1 kus: 2,10 €
- hydrant za 1 kus: 5,00 €.

2. Dodávateť bude sumu za vykonanú kontrolu požiarnotechnických zariadení fakturovať
po vykonaní kontroly a doručení písomných správ o kontrole.

3, Odberateť sa zvázllje uhradit'faktúru do 15 dni od jej doručenia.
4. V zmluvnej cene za vykonanie kontroly nie je zahrnuté vykonanie tlakovej skúšky

hasiacich prístrojov (lkrát za 5 rokov) a oprava prenosných hasiacich pristrojov (strata
tlaku alebo použite hasiaceho pristroja, prípadrre poškodenie hasiaceho pristroja)
a výmena poškoderrých alebo nefunkčných časti hydrantov (hadica, prudnica, ventil
a lrydrantová skriňa).

vI.
záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára tla dobu treurčitú a nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu zmluvy
v súlade so spltietlít-t-t podmierrky zverejnenia.

2. \IÝpovedná lelrora je jeden trresiac a výpoveď sa dáva písomnou formou. Výpovedná lehota
začirra pl1 r-rťri' prT ého dria nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede.

_]. Okanžitír r,ýpoved' písomnou formou móže dať účastník zmlrrvy, ak zmluvný parlner
nedodržiava podmienky uvedené v zmluve.

-{. Zrnen1, r, zmhtve je rnožné dojednať so súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou,j, Znrlur,a rrróže byt' ukorlčená aj dohodou písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných
strán,

6, Znrluraje \,yhotovená v dvoclr origináloch - jeden pre odberateťa ajeden pre dodávatela.
7, Zrlllrrvné strany \,,.llrlastúú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vóle, zmlulrr si

prečitali. jej obsahrr rozumeli a na znak súhlasu zmluw podpisujú.

\-Cadci dňa: j0.05. ]017

Dodár atel': Odberatel':

peter pliečko
ll

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci
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