ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 5/2018
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ :
Obec Mníšek nad Hnilcom
055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO: 00329380
DIČ: 2021259416
Zastúpený : Ing. Ľudovit Kujnisch
a
Poskytovateľ :
POPRAKO, spol. s r.o. Prakovce
Prakovce 13, 055 62
IČO: 31677941
DIČ: 2021317254
v mene ktorej koná: Ľubomír Trojan, konateľ
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3543/V
(ďalej len „poskytovateľ“),
(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
Uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ, ako osoba disponujúca osvedčením podľa zákona č. 314/2001 Z.z. sa
zaväzuje v podmienkach a priestoroch objednávateľa na základe tejto zmluvy poskytovať
služby :
• v oblasti požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 1,
Rozsah poskytovaných služieb je vymedzený v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré sú jej
neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „služby“). Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa
zabezpečiť plnenie ostatných
zákonných povinností, ktoré v tejto oblasti vyplývajú pre
objednávateľa v zmysle platných právnych predpisov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v súlade s touto zmluvou poskytnuté služby prevezme
a zaplatí poskytovateľovi za ne cenu v zmysle článku II. tejto zmluvy.
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných
strán vo výške
135 € štvrťročne bez DPH,
2. Poskytovateľ je povinný v polovici príslušného kalendárneho štvrťroka vystaviť
faktúru, ktorú bezodkladne doručí objednávateľovi. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
3. V prípade omeškania so zaplatením splatnej odmeny je poskytovateľ oprávnený požadovať
úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Úhrada ceny sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa č.:
SK56090000000040101379224. V prípade ak je na vystavenej faktúre uvedené iné číslo účtu
poskytovateľa je objednávateľ povinný uhradiť cenu za služby na účet uvedený vo faktúre.
5. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

Článok III.

Povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi v nevyhnutnej miere súčinnosť pri
plnení jeho zmluvných povinností a to najmä:
a) je povinný poskytovať poskytovateľovi všetky informácie, podklady, doklady a pod., ktoré sú
nevyhnutné pre plnenie záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy alebo majú, alebo môžu
mať na plnenie záväzkov poskytovateľa z tejto zmluvy podstatný vplyv,
b) je povinný umožniť pracovníkom poskytovateľa vstup na všetky pracoviská objednávateľa,
c) je povinný zabezpečiť, aby pracovníkom poskytovateľa poskytli všetku potrebnú súčinnosť aj
zamestnanci objednávateľa,
2. Zástupcom poskytovateľa ohľadom koordinovania procesu poskytovania služieb je :
Ľubomír Trojan, tel. 0903 670 616, e-mail : poprako@azet.sk
3. Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch
tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene pracovných
podmienok na niektorom z pracovísk ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej
zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového/nových
pracovných prostriedkov), ktorú objednávateľ vykonal na niektorom zo svojich pracovísk,
a ktorá môže mať za následok zmenu pracovných podmienok na danom pracovisku. Zmena
podľa tohto bodu musí byť poskytovateľovi oznámená neodkladne po tom ako nastane.
5. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety
dohodnú prípadné podrobnosti o splnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy vo
vzťahu k pracovisku, ktorého sa oznámená zmena týka.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi písomné doklady, evidenciu
a dokumentáciu v potrebnom rozsahu v oblasti ochrany pred požiarmi a zároveň sa
zúčastňovať so zástupcom objednávateľa kontrol a jednaní so zástupcami hasičského
záchranného zboru.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť presnú evidenciu rozsahu poskytnutých služieb nad rámec
prílohy č. 1 tejto zmluvy. Táto evidencia bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry zaslanej
objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený vzniesť odôvodnené námietky proti vyúčtovaniu
jednotlivých služieb. Faktúra tak bude vystavená po vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
Článok IV.
Osobitné ustanovenia
1. Nedostatky zistené pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný
zaznamenať písomnou formou a neodkladne ich prejednať so zástupcom objednávateľa.
Poskytovateľ je zároveň povinný navrhnúť primerané opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Odstránenie zistených nedostatkov a realizáciu navrhnutých opatrení vykoná po
vzájomnej dohode zmluvných strán poskytovateľ.
2. V prípade, že k vzniku nedostatkov, príp. aj k uloženiu sankcií v zmysle platných právnych
predpisov, došlo zavineným konaním alebo opomenutím plnenia povinností podľa tejto zmluvy
zo strany poskytovateľa, je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uloženej sankcie,
resp. vo výške nákladov vynaložených na odstránenie vzniknutých nedostatkov.
3. Zástupca objednávateľa je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť
a spoluprácu pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bezodkladne informovať
poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré môžu mať bezprostredný vplyv na plnenie jeho
povinností podľa tejto zmluvy.
Článok V.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, môže byť táto ukončená písomnou
dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou bez udania dôvodu zo strany
poskytovateľa aj objednávateľa. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zmluvnú stranu.
2. Príloha č. 1 tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a sú s ňou pevne spojené.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných
zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, že táto zmluva bola
uzavretá určite, vážne a zrozumiteľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce s tejto zmluvy zaväzujú
aj právnych nástupcov ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
6. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými účinnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Prílohy ku zmluve :
č.1 – Poskytovanie služieb na podmienky ochrany pred požiarmi

V Prakovciach, dňa 4.12.2017

Objednávateľ :

........................................
Ing. Ľudovit Kujnisch
starosta obce

Poskytovateľ :

..................................................
Ľubomír Trojan
konateľ

