Zmluva č. 324/2019 o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“
uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v z.n.p.
Čl.I.
Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapísaný:
zastúpený:

Pusté Čemerné
Obecný úrad Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4,07222 Strážske
00325694
2020742526
v ŠÚ SR 84110, VVS
Ing. Juraj Jevin, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“ )

2.

Poskytovateľ:
miesto podnikania
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo živnost.registra:

Ing. Ján Kočiš BEPOP
Ľud. Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovce
45 005 168
1023832590

zastúpený:

OU-MI-OZP-2018/006905-2
807-12571
Ing. Ján Kočiš
(ďalej len „poskytovateľ“ )
Čl.II.
Predmet zmluvy

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude po dobu trvania tejto zmluvy poskytovať
objednávateľovi tieto služby a obstarávať pre neho tieto činnosti:
spracovanie analýzy možného ohrozenia,
vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) obce v rozsahu Zákona
NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,

pravidelná aktualizácia v zmysle legislatívy CO,

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti CO,

účasť na kontrolách vykonávaných zo strany kompetentných orgánov štátnej
správy.
Poskytovateľ sa zaväzuje v mene objednávateľa plniť úlohy na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.



2.

Čl.III.
Čas plnenia
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v Čl. II. tejto zmluvy priebežne po dobu
platnosti tejto zmluvy.
Čl.IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni pre objednávateľa, v súlade s platnou legislatívou, v zmysle pokynov
objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe.

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť objednávateľa na zjavnú
nevhodnosť jeho pokynov, ktoré od objednávateľa obdržal pre potreby plnenia svojej činnosti,
a ktoré by mali za následok vznik škody, resp. ktoré nie sú v súlade s platnou právnou
úpravou. V prípade, že objednávateľ napriek upozorneniu poskytovateľa trvá na svojich
pokynoch, resp. ak neodstráni nesúlad s platnou právnou úpravou, poskytovateľ
nezodpovedá za takto vzniknutú škodu.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za pokuty a iné sankcie, ktoré budú objednávateľovi prípadne
uložené príslušnými orgánmi za nedodržanie ustanovení Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov , pokiaľ túto škodu poskytovateľ
nezapríčinil svojou činnosťou.
4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia
povinností poskytovateľa podľa ujednaní obsiahnutých v tejto zmluve. Poskytovateľ však
nezodpovedá za škodu ak preukáže, že pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy vynaložil všetko
potrebné úsilie, ktoré obvykle možno požadovať pri plnení rovnakého alebo obdobného
záväzku, ako je záväzok poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi tým, že poskytovateľovi
dal k dispozícii nesprávne, alebo neúplné podklady, údaje a informácie.
6. Poskytovateľ je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní a vedení dokumentácie.
7. Poskytovateľ má za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nárok na zaplatenie dohodnutej
ceny.
Čl.V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje dať k dispozícii poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre
splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy; hlavne je povinný umožniť mu vstup do všetkých
objektov za účelom plnenia činnosti, bezodkladne mu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré
súvisia s vykonávaním činností podľa čl. II. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný
poskytovateľa informovať aj o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv a majú súvis
s plnením záväzku poskytovateľa podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ nesmie poskytovateľovi zatajiť či už vedome alebo z nedbanlivosti žiadnu
okolnosť, ktorá má vplyv na činnosti poskytovateľa podľa čl. II. tejto zmluvy
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi včas odovzdať všetky potrebné podklady
a pokyny a iné informácie a poskytnúť mu súčinnosť potrebnú na riadne splnenie jeho
záväzku podľa čl. II. tejto zmluvy
4. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť podkladov a informácií odovzdaných
poskytovateľovi.
5. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne, resp. v poskytovateľom stanovených termínoch
zrealizovať všetky odporúčania a pokyny dané mu poskytovateľom v rámci plnenia záväzku
podľa čl. II. tejto zmluvy. V prípade nedodržania alebo nezrealizovania navrhovaných
opatrení a pokynov objednávateľom poskytovateľ nezodpovedá za takto vzniknutú škodu.
6. Objednávateľ je povinný určiť osobu, ktorá je oprávnená na účely tejto zmluvy zabezpečovať
kontakt s poskytovateľom a potvrdzovať poskytnutie služieb a obstaranie činností
poskytovateľom.
7. Služby a činnosti poskytnuté a obstarané v súlade s touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje
riadne prevziať.
Čl.VI.
Cena
1. Za činnosti vykonané poskytovateľom podľa tejto zmluvy (poskytnutie služieb a obstaranie
činností podľa čl. II. tejto zmluvy) má poskytovateľ nárok na zaplatenie ceny, ktorej výšku si
zmluvné strany dohodli dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., nasledovne:
- paušálna cena vo výške 100,- Eur / štvrťročne
2. Cena služieb uskutočňovaných nad rámec tejto zmluvy sa stanoví vzájomnou dohodou
zmluvných strán a vystavením objednávky objednávateľom.
3. Poskytovateľ nie je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy platcom DPH.

Čl.VII.
Splatnosť ceny a fakturácia
1. Cenu podľa Čl. VI. tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť prevodom
na jeho účet uvedený v Čl. I. bod 2. tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom.
2. Poskytovateľ bude služby a činnosti uvedené v Čl. II. tejto zmluvy fakturovať paušálne vždy
po ukončení štvrťroka.
3. Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom
v pochybnostiach platí, že faktúra bola objednávateľovi doručená tretí deň po jej
preukázateľnom odoslaní poskytovateľom na adresu objednávateľa uvedenú v čl. I. tejto
zmluvy, resp. na emailovú adresu : pustecemerne@minet.sk .
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych
predpisov.
5. V prípade, že faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v čl. VII. bod 4. zmluvy, má
objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na doplnenie. Po dobu počas ktorej
je vrátená faktúra u poskytovateľa, objednávateľ nie je v omeškaní s jej platením.
Čl. VIII.
Zmluvné pokuty
1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote jej splatnosti (Čl. VII zmluvy), má poskytovateľ
právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania s platením.
Čl. IX.
Ostatné ujednania
1. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy a konať v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že má osvedčenie na vykonávanie činností podľa čl. II. tejto zmluvy.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia.
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
obce v súlade s ČL.III ,§ 5a , Zákona č.546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v z.n.p..
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana
závažným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Oznámenie
o odstúpení od zmluvy musí byť písomné a musí obsahovať zdôvodnenie.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu písomne vypovedať v 2-mesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej strane.
4. Pre účely tejto zmluvy platia kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v čl. I. tejto zmluvy,
pokiaľ zmluvná strana neoznámi druhej strane písomne zmenu kontaktnej adresy. Písomnosť
odoslaná doporučene na adresu zmluvnej strany podľa predchádzajúcej vety platí za
doručenú aj v prípade, ak ju dotknutá zmluvná strana (adresát) odmietne prevziať; v tomto
prípade sa zásielka odoslaná na adresu zmluvnej strany pokladá za doručenú na tretí deň
odo dňa jej odovzdania na pošte.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ
a jeden poskytovateľ.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne
a vážne podpisujú.

V Pustom Čemernom, dňa .......................

Poskytovateľ :

................................................
podpis
Ing. Ján Kočiš
odborne spôsobilá osoba

Objednávateľ:

...........................................
podpis
Ing. Juraj Jevin
starosta obce

