Zmluva o rroskvtovaníslužiebv oblasti ..civilnei ochranv..
uzatvorenápodla s 269 ods.2 a násl. zákona č.5l3/l99l obchodného
zrikonnfta
v zneníneskoršíchoredoisov

zmluvnéstranyi
objednávatel':

Názov: obec Červený
Hrádok
Sídlo: 95l 82 Červený
Hrádokč.193
- starosta
lng'BohumirŠabik
Zasfupený:
lČo:00656l27
DIC: 2021059007
(ďalej len objednávatel')

Posk}'tovateť:

Názov: Bc. JanaMagdolenová
Sidlo:Za humnami5l1/52' 941 48 Podhájska
Zasúpený:Bc. Janou Magdolenovou
IČo: 4668024l
D|Č: 1082253447
Bankovésooienie:mBank
Čisloúčfu;
sk22 836o 5207oo4202283924
(ďalej len poskytovatel)
Čl.I'
Predmet zmlury

1. Zmluvnéstrany sa dohodli, že poskÍovatel'bude pre objed ívatel'azabezpečovat'
vypracovanie dokumentáciecivilnej ochmny (ďalej len Co) v rozsahu ZrikonaNR SR
č. 42/|994 Z'z. o civi|nej ochÍane obyvateťstva v znení neskorších predpisov
a pÍíslušných
\,?konávacích
\Thlášokato spósobomuvedenýmv tejto zmluve aza
právnychno em platnýchv slovenskejrepublike.
dodržiavania
2. Poskyovatel' sa zaýěE\je v mene objednávatela pktit, rjúohyna úseku Co v súlade
s platnoulegislatívouS|ovenskejrepubliky.

čt.n.

Miesto a časplnenia
l. Posk,tovatel' sa zay|iz\je poskyovať sluŽby uvedenév č1.l. t€jto zmluly priebežne
odo dňa po uzavretí tejto zmlulry' PresnéteÍmínyvýkonu sluŽieb poslg''tovatel'a
spočívajúce
v poskytovaní
konzultácií,doplneniadokumentáci€ a pod. budúurčované
na zrikladevzájomnýchdohódmedzíobjednávateťom
a poskýovate|om'
2. Miesto plneniav oblastiachCo je obec:ČervenýHrádok
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Čl.ItI.
Ceía poskytovanýchslužieb
1 . Cena posk1tovanýchslužiebv oblastiCo bola dohodouzmluvnýchstriínstanovená
nasledovne:
40.00€ / mesačne'
2 . Cena sluŽiebuskutoěňovaných
nad émec tejto zmlu}T dohodnutejv príloheč. 1 sa
stanovívzájomnoudohodoua písomnou
objednávkouobjednávatel'a'
l . Platby budúrealizované
na zíkladetejto zmlu\y formou fakturácie.Fakúry musia
obsahovať
náležitosti
daňového
dokladua špecifikáciuceny' Lehotasplatnostifakfury
je 15 dníodo dňa doručenia'
Pre účelytejtozmluvy sa za deň úhradypovažujedeň
posk}'tovatel.a.
odoslaniapríslušnej
finančnej
sumyz účtu
objednávateLa
na účet

Čt.tv.

PoYinnostiposkytovatel'a
l . Poskýovatel' zodpovedá za bezchybnéplnenie predmetu tejto zmlulry. V pripade

nedostatkov
vjeho plneníástenýchobjednávateťom
aleboinými pris|ušnými
orgánmi
povinný tieto nedostatkybezodkladneodstlániťna
na úsekuCo je posk}'tovatel'
vlastnénáklady.
je povinný p svojej čimosti postupovaťs odbornou znalosťou,
2. Posk)''tovatel'
pracovaťna profesionálnej
uror'rria chrániťzáujmyobjednávateťa.
3 . Poskýovatel'je povinný aj po ukončeníplatnosti tejto zmluvy zachovávať
mlčanlivosťo všetkýchskutočnostiach,
s ktoými sa oboznátnil pri spmcovávani
a vedenídokumentácie.

v.
Čt.

Povinnostiobjednávatelh

t . objednávatel' sa zaýiizuje odovzdať posk)'tovatel'ovivšetky informácie, údaje

pre plneniezmlulry' Súčasne
a doklady,ktorésúpotrebné
sa zavázujena požiadanie
spolupracovať
s posk}tovateLom
a umožnit'mu za účelomplnenia činnostipodl'a
predmetutejto zmlu\ryvstup do priestorovsvojich objektov.
2 . objednávatel' sa zayázv:e oznámit' posk1tovatel'ovi včas termín každej kontroly
príslušného
orgánu na úsekuCo najmenej7 pracovnýchdní pred jej nď aseným
poslq,tovateťovi
začiatkom,
každejkontrolea zabezpečiťjeho
umožniť
účast'na
účasť
pri prerokovanízápisnice z každejkontroly'

Č|.
vt.

ostatnépodmi€ n ky
1 . Zmluvnéstranysúpovinnési navájom včasposlg/tovat,
všetkupotlebnúsúčinnosť.
ato najmá oznámit.skutočnosti,
iďomácie a predloŽiťlistiny, ktoÍésú numépre
plnenie predmetutejto zmluvy.
PÍípadné
spresneniavájoÍnných práv a povinnostízmluvných strán, ako aj akríkol.vek
ďalšia, v tejto zmluve neupravenáspoluprácazmluvných stlán' sa uskutoční
na
zríkladedohody zmlur'ných strán'
3 . Zmlulméstrany sa zay1zýju dodržiavaťustanoveniatejto zmlu\Y' At jedna zo
zrrrluvnýchstránporušísvojepovinnostia spósobítak škodudruhejzmluvnejstrane'
má dotknutástranaplávo na niíhraduvzniknutej škodyv celom rozsahu'
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ČL \'II.
Záverečnéustanovenia
L Zmluva nadobúdaplabrosťďiom podpisu oboch anlur'ných st!án a účinnoďdňom
zvelejnenia na webovej shinke obce. zmluva je uzatvoleDá na dobu neurčitu.Počas
ocbramej doby 24 mesiacov od podpisu znrluvy nie je možne zmluvu lTpovedať
obje.lnávateťomaní posk}'tovateťom.Po skončeníocbrannej doby sa v prípade
lýpovede arrlovy, anluvné stlatrydohodli na tÍojmesačnej
v'-Ípovednej
lehote.
Yztďry medzi mlu\.nými stranami, ktolé nie sú upravenétouto anluvou sa dadia
obchodným zíkonníkom, príp. ďalšími všeobecnezávžizn:hniprávnyni predpísmi
platn1ýmiv Slovenskej republike.
3 . Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu $ť urobené len písomným dodatkom
podpísanýmizmluvnými stranami.
4. Zmluva je napísaui v dvoch vyhotoveniach, z ktoých po je&nm obdržikaždá zo
zdwa1ých stnín.

Červený
tkádol dňa:15.10.2018

V Podhájskej,
dňa:15.10'20l8

objednávatel:

Posk}'tovateť:

Bc. JanaMagdolenová
(odtlačokpečiatky)

( odtlačokpečiatky)
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