ZMLUVA
o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi uzavretá medzi:
1/

Jozef Michlik * PREPOM, Tehelná 8, 087 01 Giraltovce
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť Rozhodnutie Okresného úradu — Živnostenského
Oddelenia v Bardejove, eV. č.: Žo * 95/5532, reg.č. 1120/95
:

zo dňa : 30.5.1995

IČ

0:

33965081

DRČ

:

1024686850

2/ Obecný úrad Ladomirová 33
zastúpená: PhDr. Vladislav Cupe! starosta obce

-

IČ o : 00 330 671

rč DPH: SK 202 808 757

takto:
I.

Jozef Michlik sa zaväzuje poskytovať v súlade so zák. NR SR č. 314/2001 Z.z.o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydaných na ich vykonávanie:
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v budove obecného úradu
a základnej a materskej škole.
- vypracovávať a viesť dokumentáciu a evidenciu na úseku ochrany pred požiarmi
vykonávať školenia pracovníkov
riadiť činnosť protipožiarnej hliadky a Vykonávať jej odbornú prípravu
vykonávať kontrolnú, metodickú a poradenskú činnosť.
—

—

—

—

1'1.

Obecný úrad sa zaväzuje na realizáciu služieb uvedených v bode 1. tejto zmluvy, poskytnúť
Jozefovi Michlikovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä mu za týmto účelom umožní vstup do
všetkých priestorov v organizácii & zabezpečí pri školeniach účasť pracovníkov, a členov
protipožiarnej hliadky , na jej odbornú pripravu.

_;.
III.

Za poskytovanie služieb uvedených v bode I. tejto zmluvy sa Obecný úrad zaväzuje platiť
Jozefovi Michlikovi odmenu paušálne mesačne nasledovne: za služby pre obecný úrad a MŠ
vo výške 16.— EUR, slovom: šestnásť eur, za služby pre základnú školu 18.- EUR,
slovom: osemnásť eur. Odmena sa navýši po vykonaných školeniach pracovníkov, odbornej
príprave protipožiamej hliadky () 5.— € za osobu a o hodnotil za dodané piktogramy
a výstražne tabuľky.
Finančná čiastka bude fakturovaná raz za ui mesiace a je splatná do 14 dní. Na jej úhradu
Jozef Michlik doručí faktúru.

IV.
a./ Tato zmluva sa uzatvára odo dňa:01.04.2019 na dobu neurčitú.

b./ Vypovedať ju môže každá zo zmluvných strán písomne, len pre podstatné
porušenie povinnosti druhou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy, zo Všeobecne
záväzného predpisu, alebo organizačných zmien.
Výpovedná lehota je v takomto prípade l-mesačná a začne plynúť prvým kalenda'mym
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
V.

Táto zmluva môže byť menená písomne vo forme jej dodatkov. Zmluvaje
vyhotovená v 2-och exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle.
Ladomirová, 01.04.2019

Jozef Michlik

technik PO

Jozef

MIOHLIK

PREPOM
Tehelná 8

GIRALTOVCE

PhDrr Vladislav Cuper

starosta obce

