
ZMLUVA é. 109l2a22
,o poskytovaní služieb

uzafuorená podl'a § 536 až 565 Obchodného zákonníka

1.1

1.2

Objednávatel':
Zastúpený:
Sídlo:
lčo:
DlČ:

Poskytovateť:

Zastúpený:
Sídlo:
tčo:
DlČ:

ěl. l.
Zmluvné strany

Obec Hostie
Mgr, Peter Štepianský
Obecný úrad Hostie č.1,951 94
00307980
2021037876

stanislava Horáková

Mgr, Stanislava Horáková
Tyršova 11,934 01 Levice
33305501
1031951855

2.1

ěl. ll.
úvodné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpisovať. Poskytovateí závázne
prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby uvedené v tejto zmluve a na qýkon týchto slu-
žieb má potrebné oprávnenia a osvedčenia, ktoré fuoria prílohu k tejto zmluve,

čl. lll.
Predmet zmluvy

Poskytovanie služieb Autorizovaného bezpečnostného technika pri zaisťovaní BOZP
osobou s požadovanou odbornou spósobilosťou v zmysle § 21 zákona NR SR é. 12412006 Z.
z, o bezpeónosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektoných zákonov.
Výkon činnosti Technika požiarnej ochrany - zabezpečovanie plnenia ustanovených
povinností na úseku ochrany pred požiarmi podťa § 4, § 5 a § 9 zákona NR SR č.314l2aV Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov osobou s požadovanou odbornou
spósobilosťou,

čl. v.
Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy:Obec Hostie, Obecný úrad Hostie č.1,951 94

3.1

OBEC§lÝ Hostie

3 1, 01, ?02J

4.1



5.1

5,2

čl. v.
Zmluvná cena a platobné podmienky

Dohodnutá zmluvná cena pravidelných mesačných služieb podla čl. lll. tejto zmluvy je navrh-
nutá v paušálnej \4ýške 55,00 EUR bez DPH/mesačne ( slovom paťdesiat EUR bez
DPHlmesaěne ).
Úhrada za služby poslqltované podla tejto zmluvy sa bude uskutoěňovať štvťročne po predlo-
žení íaktúry vystavenej poskytovateíom služieb vždy k poslednému dňu daného šfuťroka,
Splatnosť jednotlivých faktúr je í4 dní odo dňa obdržania faktúry objednávatefom služieb.
Vypracovanie jednorázovej vstupnej dokumentácie je v sume 2OO€ bez DPH (sto eur bez DPH)
a dokumentácie o ochrane pred požiarmiv sume í00€ bez DPH.

čl. vl.
Práva a povinnosti Žmtuvných strán

Poskytovatet bude poskytovať služby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa jeho činnosti.
Poskytovateí sa zavázuje zachovávať mlčanlivosť o veciach objednávatel'a o ktoných sa dozvie.
Poskytovateí upozorní objednávateťa na prípadné nedostatky, ktoré by mu bránili v riadnom
qýkone činnosti.
Poskytovateí je oprávnený pri výkone funkcie vstupovať do objektu a priestorov prevádzky
objednávate[a v súčinnosti s inými poverenými zamestnancami objednávateťa a vyžadovať
potrebné údaje od zodpovedných zamestnancov objednávateía,
Objednávatel uvedie poskytovatefa do užívaného objektu a priestorov prevádzky a poskytne
mu všetky podklady potrebné pre qýkon jeho činnosti.
Objednávatel odstraňuje všetky zistené nedostatky na úseku BOZP a OPP na ktoré bol
poskytovatefom u pozornený.

Doba ,'"''iJ]|ii zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 01.U.2a23
Výpovedná lehota je jeden mesiac,
Obe zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu bez udania dóvodu s jednomesačnou vý-
povednou lehotou. Výpovedná lehota začina plynúť od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci
v ktorom bola yýpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Počas výpovednej lehoty sú však obe
zmluvné strany povinné plniť ustanovenia tejto zmluvy tak, aby anijedna zo zmluvných strán
neutrpela z toho titulu ujmu.

čl. vlll.
závereéné ustanovenia

Akékotvek zmeny a doplnky je možné robiť len písomnou formou odsúhlasených písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú stranu jedno vyhotovenie,
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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Za poskytovateía
( podpis a pečiatka )

V Hostie

Za obPdn


