ZMLUVA
o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“
Zmluvné strany:
Obec Pavlovce nad Uhom
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
/ďalej len objednávateľ/
Mgr. Peter Vaľo
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu(IBAN):
Zastúpenie:
/ďalej len poskytovateľ/

Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
00325589
2020739094
Anton Kocela – starosta obce

Štefánikova 70, 071 01 Michalovce
45237654
1081745500
Slovenská sporiteľňa
SK2509000000005120657683
Mgr. Peter Vaľo

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“.
Čl. 1
Predmet a účel zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa zabezpečovať
vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) v rozsahu Zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušných
vykonávacích vyhlášok a to spôsobom uvedeným v tejto zmluve a za dodržiavania právnych
noriem platných v Slovenskej republike.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje v mene objednávateľa plniť úlohy na úseku CO v súlade s platnou
legislatívou Slovenskej republiky.
Čl. 2
Miesto a čas plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v Čl. I. tejto zmluvy priebežne odo dňa
po uzavretí tejto zmluvy. Presné termíny výkonu služieb poskytovateľa spočívajúce
v poskytovaní konzultácií, doplnenia dokumentácie a pod. budú určované na základe
vzájomných dohôd medzi objednávateľom a poskytovateľom.
Čl. 3
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ zodpovedá za bezchybné plnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade nedostatkov
v jeho plnení zistených objednávateľom alebo inými príslušnými orgánmi na úseku CO je
poskytovateľ povinný tieto nedostatky bezodkladne odstrániť.
2. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť záujmy objednávateľa.
3. Poskytovateľ je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní a vedení dokumentácie.

Čl. 4
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré
sú potrebné pre plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať
s poskytovateľom a umožniť mu za účelom plnenia činnosti podľa predmetu tejto zmluvy
vstup do priestorov svojich objektov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi včas termín každej kontroly príslušného
orgánu na úseku CO pred jej nahláseným začiatkom, umožniť poskytovateľovi účasť na
každej kontrole a zabezpečiť jeho účasť pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly.
Oznámenie bude telefonicky na číslo telefónu poskytovateľa 0915 236 118.
Čl . 5
Finančné záväzky
1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytované služby uhradiť štvrťročne 150 EUR
/slovom stopäťdesiat eur/.
2. Úhrada za vykonané služby bude prevedená do 14 dni po obdržaní faktúry poskytovateľa.
3. Úhrada za vykonané služby bude vyplatená v hotovosti , alebo poukázaná na účet poskytovateľa.
Čl. 6
Platnosť zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ust. §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v z.n.p.
2. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli na plnení vzájomných záväzkov po
celú dobu trvania zmluvy.
4. Zmeny alebo dodatky k zmluve je možné vykonať iba po vzájomnom súhlase zmluvných strán a to
výhradne písomnou formou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tejto zmluvy a že ju podpisujú vážne, pri
plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.
6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach.
7. Začiatok plnenia sa stanovuje na deň 1.6.2017
Čl. 7
Ukončenie zmluvy
1. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana a to v jednomesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynuť od prvého dňa následujúceho kalendárneho mesiaca po doručení
výpovede a to výhradne písomnou formou.
V Pavlovciach nad Uhom, dňa 31.05.2017
Za objednávateľa:
AntonKocela, starosta obce

Za poskytovateľa:
Mgr. Peter Vaľo

