
Zmluva o poskytovaní služby
■ ■'JY ÚRAD POHRCNSKÝ RUSKOV 

V zmysle § 261 a nasledovných Obchodného zákonníka č 513/1991 Zb.
3 0 NOV. 2022

Medzi zmluvnými stranami:
‘O ľiP Ci 310

Poskytovatel’: Ladislav Matyó, Orechový rad 17, 93562 Pohronský Rusk o v 
IČO: 47 845 236 —
DIČ: 1087102445

|Čisio spisu

Vybavuje:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 5935 6514

Objednávateľ: Obec Pohronský Kúskov
Sídlo: Obecný úrad Pohronský Ruskov, Hlavná 74,93562 Pohronský Ruskov
Zastúpená: Roman Dávid, starosta obce
IČO: 00 307 394
DIČ: 2021023675

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je výkon funkcie preventivára obce (PO) zo strany 
Poskytovateľa za účelom splnenia povinností Objednávateľa stanovených zákonom č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (OPP) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o 
požiarnej prevencii a súvisiacich predpisov.

n. Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovatel’ sa zaväzuje:

- Vykonávať úlohy PO pre ktoré je vyžadovaná osobitná odborná spôsobilosť podľa 
príslušných právnych predpisov.

Plnenie najmä týchto povinnosti:
• organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
• školenie kontrolných skupín obce,
• vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie 

hasičskej jednotky,
• vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Objednávateľ sa zaväzuje:

- Vytvoriť Poskytovateľovi podmienky pre plnenie záväzkov, predložiť mu všetky 
dokumentácie týkajúce sa OPP a zabezpečiť potrebnú pomoc a dostupné informácie v 
týchto oblastiach.

- Oznamovať prípadné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť výkon funkcie PO .
- Zabezpečiť členov kontrolnej skupiny preventivára obce a poskytovať potrebnú 

súčinnosť v rozsahu potrebnom na vykonanie prác dohodnutých touto zmluvou.
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m.
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť základnú čiastku vo výške 
40 € (slovom; štyridsať eur) mesačne.

2. V cene za poskytované služby (1. odsek) nie sú zahrnuté školenia členov kontrolnej 
skupiny, vypracovanie zápisníc o kontrolovaných subjektov, či organizovanie rôznych 
akcií pre deti v rámci preventívno-výchovnej činnosti. Podľa počtu vyhotovených 
zápisníc a podľa časového trvania kontrolného dňa bude formulovaná konečná cena 
služby. Vyfakturované bude konečná cena služby rozpísaná na detaily položiek po 
vzájomnej konzultácii s Objednávateľom.

3. Poskytovatel’ o približnej cene služieb uvádzané v 2. odseku bude vopred informovať 
Objednávateľa. Cena bude formovaná podľa náročnosti práce, aktuálnej trhovej ceny a 
podľa ústnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prípadnú zvýšenú cenu služby (odsek 2. a 3.).
5. Poskytovatel’ nie j e platcom DPH.
6. Termín úhrady je splatný na základe vystavaného daňového dokladu (faktúry).

Účinnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.12.2022 a uzatvára sa na dobu 
neurčitú.

2. Zmluvu možno vypovedať písomnou formou. Výpovednou lehotou je 1 mesiac, ktorá 
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom vypovedaní 
zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Zmenu alebo dodatky je možné vykonať iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných 
strán písomnou formou a platia po vzájomnom odsúhlasení.

V.
Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku slovne, prostredníctvom 
internetu (e-mail), pripadne telefonicky.

2. Poskytovatel’ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonnom stanovené podmienky na výkon 
zmluvne dohodnutej činnosti (PO).

VI. Záverečné ustanovenie

1. Zmluvné strany prehlasujú že táto zmluva je medzi nimi nesporná.
2. Podpismi Poskytovatel’ a Objednávateľ potvrdzujú, že text zmluvy prečítali, 

porozumeli, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre Poskytovateľa a jeden pre 

Objednávateľa.

V Pohronskom Ruskove,

■ yPoskytovatel’ 
Ladislav Matyó 

živnostník

dňa 30.11.2022

Objednávateľ
Roman Dávid

★x ' starosta obce Pohronský Ruskov
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