
I ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB
uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.

Poskytovatel':

V zastúpení:
Bankové spojenie:

Č. ú.:
IČO:
DIČ:

Objednávatel':

V zastúpen í:
Bankové spojenie:

Č. ú.:

IČO:
DIČ:

1. ZMLUVNÉ STRANY---
tre a z .cka škola

Štefan Podhora - BTS
Borová 3178/17,01007 Žilina
Štefan Podhora
Tatrabanka, a. s., Žilina
262 9789 108/1100
43330819
1074630403

Dos Z · -06- 2015
c., /#71.-0//- ~/~L

VVbilvuje: Prílohy'

a

Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, 01001 Žilina
Mgr. Daniela Peclerová- riaditeľka
Štátna pokladnica
7000480755/8180
IBAN SK87 8180 0000 0070 0048 0755
00607061
2020699560

2. PREDMET PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na
zabezpečovanie úloh v oblasti civilnej ochrany v objektoch objednávatel'a na ul. Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR Č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane
obyvatel'stva v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávajúcimi vyhláškami v znení neskorších
predpisov bude pre objednávatel'a zabezpečovať pracovné činnosti dohodnuté v tejto zmluve:

a) viesť odbornú prípravu štábu a jednotiek CO,
b) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich kontrolu na úseku CO,
c) viesť predpísanú dokumentáciu podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR Č. 42/1994 Z. z., o civilnej

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
d) predkladať objednávatel'ovi na schválenie dokumentáciu civilnej ochrany a pravidelne ju aktualizovať.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať poskytovatel'ovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré sú potrebné na
splnenie zmluvy.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovatel'ovi termín každej ohlásenej kontroly, umožniť poskytovatel'ovi
účasť pri každej kontrole a zabezpečiť účasť poskytovateľa pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly.

4.3.0bjednávatel' je povinný zaplatiť poskytovatel'ovi odmenu uvedenú v bode 5 tejto zmluvy.

5. ODMENA POSKYTOVATEĽA

5.1. V súlade so zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že paušálna odmena za služby poskytnuté
poskytovateľom sa stanovuje na 10,00 eur/hod. Poskytovatel' nie je platcom DPH.
Objednávateľ uhradí poskytovatel'ovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom ústave vždy do 14
dní po doručení riadne vystavenej faktúry.



6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.6.2015 a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Vypovedať zmluvu môže ktorákol'vek zo zmluvných strán s výpovednou dobou tri kalendárne mesiace.
Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

6.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným zákonníkom,
prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými
stranami.

. Pt.C. t'é>I/--
V Ziline dňa. .

Stredná zdravotnícka škola
Hlbok~ .asta 23

010 01 Žilina
r.J)

V Žiline dňa ..~t..?t?: ..!::'./.C .

Mgr. Daniela Peclerová - riaditel'ka
za objednávatel'a

Štefan Podhora
za poskytovatel'a


