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zabezpečovaní protipožiarnych asistenčných služieb
v objekte Divadla Andreja Bagara v Nitre

Zmluvné strany:
Objednávateľ: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Zastúpené: Jánom Greššom, riaditeľom DAB
So sídlom: Svätoplukovo nám. čA, 950 53 Nitra
Zapísaná: zriaďovacia listina vydaná NSK dňa 21.10. 2003
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
IČO: 00164895
DIČ : 2021246623

Dobrovoľný hasičský zbor Nitra
Zastúpený: Ivanom Matúškom, predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Nitra
So sídlom:
; 949 11 Nitra
Bankové spojenie: OTP
IČO: 31195423
DIČ : 202 141 4098

I.
Predmet zmluvy
V zmysle § 5, písm. h), zákona NR SR Č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
a § 19 vyhlášky MV SR Č. 591/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopíňa vyhláška MV SR
Č. 12112002 Z.z. o požiarnej prevencii zriaďuje DAB Nitra protipožiarnu asistenčnú hliadku.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie protipožiarnych asistenčných služieb v objekte
Divadla Andreja Bagara v Nitre nepretržite počas divadelných predstavení, recepcií a iných
kultúrnych podujatí (plesy) v zmysle § 12 vyhlášky MV SR Č. 591/2005 Z.z., ktorou sa mení
a dopíňa vyhláška MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

II.
Všeobecné dojednania
1. Poverený zástupca Divadla Andreja Bagara (ďalej len DAB) oboznámi DHZ ako
druhú zmluvnú stranu s úlohami a požiadavkami k zabezpečovaniu protipožiarnych
asistenčných služieb, hlavne službukonajúcich členov DHZ so zariadeniami ochrany
pred požiarmi (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie, hydrantmi,

prenosnými hasiacimi prístrojmi, s ich rozmiestnením, s únikovými východmi,
s priestormi, ktorých sa bude protipožiarna asistenčná hliadka (ďalej len pp AH)
pohybovať a pod.).
2. Službukonajúci členovia DHZ sa budú počas výkonu služby riadiť vypracovanými
pokynmi pre protipožiarnu asistenčnú hliadku v objekte DAB v Nitre.
3. Službukonajúci členovia DHZ budú počas služby označení na viditeľnej časti odevu
nápisom: "PROTIPOZlANA ASISTENéNÁ HLIADKA".
4. Poverený zástupca DAB - vedúca umeleckej prevádzky DAB dodá koordinátorovi
služieb rozpis podujatí na nasledujúci mesiac, ihneď ako bude vypracovaný.
Koordinátor následne vypracuje plán služieb s určením veliteľa
protipožiarnej
asistenčnej hliadky a oboznámi členov PP AH s rozpisom služieb. Jeden výtlačok bude
umiestnený na stanovišti pp AH - v miestnosti vrátnice, v časti umiestnenia ústredne
elektrickej požiarnej signalizácie.
5. O výkone služieb bude vedená evidencia na určených tlačivách, kde bude uvedené
meno a priezvisko službukonajúceho, začiatok a koniec služby a veliteľ PAH spracuje
záznam o priebehu služby. Evidenciu vedie dodávateľ služieb, v prípade vyžiadania
objednávateľom je povinný tieto predložiť ku kontrole.
6. Nedostatky, zistené protipožiarnou asistenčnou hliadkou zo strany DAB zaznamená
veliteľ pp AH do záznamu o priebehu služby a koordinátor ich následne prejedná
s povereným zástupcom DAB - technikom PO.
7. Vedúci hliadky PPAH pri výkone služby úzko spolupracuje s inšpicientom
predstavenia pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi. Pred započatím predstavenia
odovzdá inšpicient veliteľovi PPAH písomný dokument, kde bude uvedené aké
Imanipulácie s otvoreným ohňom! otvorené ohne (aj cigarety apod.) a kedy budú
v predstavení použité. Tento dokument bude uložený na stanovišti PP AH.
8. Správnosť vykonávania služieb bude kontrolovať za DHZ - koordinátor služieb
a predseda DHZ Nitra a za DAB: riaditeľ DAB, vedúca umeleckej prevádzky, vedúci
úsekov a technik PO.
9. Členovia PPAH sú oprávnení v prípade nevyhnutnej potreby použiť požiarnotechnické zariadenia DAB ( PHP, nástenné hydranty a pod.) za účelom uhasenia
požiaru
10. Členovia PP AH, ktorí majú svoje stanovište v hľadisku, pri evakuácií návštevníkov
DAB úzko spolupracujú s uvádzačkami.
11. K faktúre je povinný dodávateľ dodať všetky prezenčné listiny z výkonu služieb
PP AH príslušného mesiaca.
12. Dodávateľ služieb je povinný sa riadiť smernicou objednávateľa č.4/2006.

III.
Platnosť zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu od 01. 01. 2012 do 31. 12.2012.
2. Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Písomná výpoveď
musí byť doručená druhej zmluvnej strane, výpovedná doba je 3 mesiace a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená výpoveď.

IV.
Cena
Za výkon protipožiarnej asistenčnej služby DAB zaplatí dohodnutú cenu vo výške 2,50
eura za člena a 2,80 eura za vedúceho hliadky za jednu hodinu výkonu služby.
Koordinátor dostane na viac 33,20 eura mesačne.
Doba výkonu služby pp AH je pri každom predstavení stanovená na 4 hodiny
DHZ predloží faktúru DAB vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Faktúra je splatná do
14 dní odo doručenia.
.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pričom DAB dostane 3 exempláre
a DHZ 2 exempláre.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si znenie zmluvy pozorne prečítali, jej zneniu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Nitre, dňa:

Ján G
Riaditeľ Diva

Jo-It ItJ!!

Predseda DHZ Nitra
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