ZMIUV_A:

9 ZABEzPEČENljČlNN.osTl CNILNEJ]ÓqHRANY,

HospoDÁRsKE.l l,togtltácte

l

9BRANY Š]rÁTU,

ocunmy pŘeo povooŇnut

$odra § 269 ods. 2 obchodného zákonníka)

Clánok

l.

Zmluvné skany
Objednávateť:

obec Letničie

Zastúpená:

Marián Dvorský, starosta obce

Sídlo:
E-maill

č.p.35, Letničie, 908 44

starosta@letnicie.sk

Tel,:

+421 346 605 720

tč0:

00i09699,

DlČ:

""""'"
2021065761

Bankové spojenie:

Prima banka a.s.

čísloúčtu:

2695675002i5600

,

(dalej len,,objednávatel")

Poskytovateť:

§ídlo:
E-mail:
Tel.:
lČo:
DlČ:
Bankové

spojenie:

úč{u:

Číslo

a
lvan Pridavka

Koválov 270,906 03
ivan.pridavka@9mail.com

d21

915 710 396

41945981
1046680437
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
1540391000/1111
(ďalej len

článok

"poskytovatef")

l|.

uvodné ustanovenia
Touto zmluvou sa poslqlovatel zavázule, zabezpečiťobjednávatelovi sústavnévykonávanie odborných služieb za odplatu, ktoré objednávateíovi vyplývajú
-^
3:,,-^,§f :a :se-<- §!'|-€] cci-gy. c"bar1l šiái.,i a hospodánkej r.robiliácie, odbomú pomoc pri rieŠenímirnrriadnYch udalostÍ,

-r_,--.:-

nsrrnr*$rr1É sib]ácii a poroďrrodďr sihÉcii poďa Óarku lll.

teito artlr.rqr

vnEne odborrrého poradenstva

pri

aKivrom riďeni

a odstraňovaní

nedostať<ov, a to všetko v súlade s plahými právnyni predpismi S|ovenskej republiky.

Všetky činnosti poskytovatel vykoná po dohode s objednávatelom na pracoviskách objednávatela a na územíObce Letničie.
Objednávatel sa zavázqe platiť odplatu podla Óánku V, tejto zmluvy.

Článok lll.
Predmet zmluvy
1. Zabezpečovanie odborných činnosti vyplývajúcich z povinností obce na úseku civilnej ochrany obyvate[stva, krízovéhoriadenia, obrany, hospodárskej

mobilizácie a prevencie pred povodňami v zmysle príslušných legislatívnych noriem.
2. Odborné poradenstvo pri riešeni mimoriadnych udalosti, mimoriadnych situácii, povodňouých situácií a krízových stavov. Vypracovávanie a podávanie

priebežných informácií počas vyhlásenia 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, vypracovávanie súhmných správ o
záchranných prácach a vypracovávanie žiadostío refundáciu nákladov na povodňové záchranné práce, povodňové zabezpečovacie práce a záchranné
Pl

dUř.

3. Nepretžitá pracovná pohotovosť a po vyrozumení o wniku mimoriadnej udalosti alebo povodňovejsituácie na územíLetničie okamžité poskytovanie

odbomých rád Krizovému štábu obce Letničie ako tajomnik Krizového štábu obce Letniěie,

čÉnoklV.
Závázky
A) Poskytovateía:
Poskytovatel' sa zau ázuje,.
a) vykonávať predmet zmluvy osobne v zmysle platnej legislatívy,
b) vykonávať predmet zmluvy v

rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záváznými právnymi precipismi,

c) dokumenty predpísané v zmysle platne; legislativy vypracovať vo forme smernic, pokynov, opatrení, príkazov, resp. iných riadiacich akiov štatutárneho

predstavitela objednávateta,
d) postupovať pri vykonávani predmetu zmluvy v súlade s informáciarni poskytnutými objednávateťom a v súlade s jeho záujmami,
e) odovzdať objednávatelovi všetky dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré za neho prevzal, ak ich pri ďalšom pos(ltovani služieb nebude

potrebovať,

B) Objednávatela:

Objednávatel' sa zavázuje:
a) poskytnúť poskytovatel'ovi všetky požadovanépodklady a informácie potrebné na l^ikon predmetu zmluvy a informácie o ďalšich skutočnostiach, ktoré

charakter poskytovaných služieb móžu mať ujznam
-nladom
pre jeho činnos(
b) umožniťposkytovateloví vstup do svojich príestorov,
c) spolupósobiť pri realizácii predmetu zmluvy poskytnúť
na

a

poskytovateíovi všetku potrebnú súčinnos{

d) zaplatiť poskytovateíovíodmenu za vykonané
služóy v súlade s článkom v,

čtánok v,
0dmena za predmet zmluvy
objednávatel uhradí za vYkonanie predmetu zmluvy podla
článku |ll. sumu 30,- € mesačne vrátane materiálnych
nákladov.
2, vlastnikom predmetu zmluvy v písomnej
i elektronickej podobe počas realizácie
Je rnýlučne objednáv{el.
3' prípadná zmena ceny v závislostj od objekivnych
vplyvov (zmena právnych predpísov, devalvácia,
resp. regulačnéopatrenia štálu a pod.),
dójde Po dátume uzatvorenia tejto zmluvy buoe po
ku ktoným
vzalomnei dohode zmluvný.i .t in pr.ri.tnutá
do ceny predmetu zmluvy formou dodatku.
1,

článok Vl,
FaKuračné a platobné podmienky
'Í

' objednávaterje Povinný za Činnosť Podla

Čunru ttt.

il
iffi,'frÍI,j[::r-?Í|X]::tilT;,i'ffffj.,ť'

platiť odplatu dohodnutú v čIánku V.
a 1o bezhotovostným

dňa doručenia

íatto'.rÚlu.n.i

poskytovatelom

prevodom na účetposkytovatela, pričom

ooĚJ,á,.ij*i.

Faktúra sa vystavuje

ťdy po

2, Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle platnej pnvnej
úpravy SR.
3' V PríPade, Že ÍaktÚra nebude obsahovať
Predpísanénáležítosti, objednávatel je oprávnený vrátiťju zhotovitelovi
na doplnenie. V takom pripade sa
preruŠÍplynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne ptynot oňom
oo*.ni. opra*nej faktúry objednávatelovi.

článok vll.
zachovanie mlčanlívosti
'í

' zmluvné strany sa vzájomne dohodli, Že počas Írvania tejto zmluvy, ako
aj po jej skončeníbudú zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnosťach
technickejpovahy, o Řto,Y.n iá Úaiorn. oorvedeli
počas rokovania o uzatvorenítqto
zmluvy, pri jej

;§"l§]TliJffii::ilr:|Tťffiffiilfl:

2' Zhotovitel sa zavázuje dodŽiavať ustanovenia
zákona Č.12u2o13 Z.z. o
neskoršich predpisov,

o ochraneosobných

údajov a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení

Doba bvanh *'^il§:;r.nie zmluvy
zmlwa sa uzaván na dobu neurČitu, Zrnlwa nadobúda
platnosť dňom podpisu oprávnenými
zásfupcami oboch zmluvných strán a
nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom
účinnosť
bude zmluva zverejnená
1' Táto

v súlade s § 47a ods. 1 občianskeho
zákonníka.
2. Zmluvné Strany sa dohodli, Že závázkovo-právny
rrzťah založený touto zmluvou
móže skončiť a to ;
a) písomnou dohodou,
b) pisomnou výpovedou zmluvnej
strany,

korá musí byť doručená druhej zmluvnej slrane.

í;lí§lTi",'.,l!,'§#ilj:..;f*.T;l,illiliilffiiil#,líl?T,iiffil3lfrrifi;#:ljjl1i;frái,skončeniaúčinnosťzmluvynieje
4' Vypovedať túto zmluvu mÓŽu obe zmluvné
strany kedyko|vek a to aj bez udania dóvodu.
sa považuje za doručenú jej prevzatím
alebo v PriPade jej nePrewatia márnYm uPlYnutím
adresátom
J,ej .]rffi rcnoty ., p"st.,
p"Jp.řňor;tÝgoyeq

..

z. mr. odre.r.'.a-i.-.á,*u

uvedenú v tejto zmluve. V

ilffixlflffiii:Tj;;i.#tr:ff;:,.'T;:xl::;i.-Tíí*ro:furjlfr:;:;:l:i*:,,1:"ilffi;;.fi§ačnáa.ač;;ú;ipň
5' PoskYtovatel je oPrávnený odstúPiť od
zmluvY, ak objednávatel bude v omďkaní
s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po
uplynutí termínu splatnosť.

čtanok x,
záverečnéustanovenia

t' Úeasnici prehlasujú, že zmluva obsahuje ich
skuiočnúvólu, že bola u:avretá slobodne,
vážne, určito a bez omylu, prehlasujú,
uzavretá v tiesni a za náPadne nevýhodných
že zmluva nebola
Podmienok. eretrrasu;ri, z. si ,rruu, preo
precítali, jej obsahu porozumeli
vlastnoručne podpisali.
a na znak súhlasu túto

ňil.,

2' Akékoťvek zmenY alebo doPlnenia
k tejto zmluve sú pre zmluvné stra
ny záváznélen vledy, ak sú vyhotovené písomne
obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov
vo íorme dodatku a sú
móže predkiadať ktoratotvek zo zmluvných
strán.
3, právne wťahy v tejto zmluve výslovne
neupravené sa riadia usíanoveniami
obchodného zákonníka.

4' Zmluva je vYhotovená v troch vYhotoveniach,
dve dostane objednávatel, jedno vyholovenie
poskytovate1

Miesto:

Dátum:

Letničie
20.10.2014
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