
Z M L U V A 
 
1.1. Objednávateľ  Obec Dravce, Dravce č .27, 053 14 Dravce 
        IČO  00329045  DIČ 2020717633             
        Bankové  spojenie  Prima Banka Slovensko,a.s.          
        SK 55 5600 0000 0034 0109 7003 
 
2.2.  Dodávateľ                           Ing. Letkovičová  Mária Chrapčiaková 14 Spišská  Nová  Ves 
        Bankové spojenie               Raiffeisen BANK  SK33 1100 0000 0080 1429 6371 
        IČO                                     33853363 
        DIČ                                     1023539847 
       Telefón                                0905842363 
 

                                    U Z A T V Á R A J Ú 

Zmluvu na výkon  funkcie technika požiarnej ochrany v zmysle  zákona  o ochrane pred požiarmi 
a výkon funkcie autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 
Čl.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s platným zákonom bude vykonávať       
         nasledovnú činnosť: 

- vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi, BOZP 
- zabezpečovať v súlade s platnými právnymi prepismi  povinnosti organizácie z oblasti 

BOZP 
čl.2.  Dodávateľ je povinný vykonávať svoju prácu s odbornou znalosťou a chrániť  záujmy    
         objednávateľa na úseku PO a BOZP      
čl. 3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky informácie, údaje a dokumentáciu , ktorá sú   
         potrebné na splnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na spoluprácu  a umožnenie vstupu do    
         všetkých objektov organizácie bez ohľadu na vlastnícky  vzťah k objektu 
čl. 4. Objednávateľ  je povinný zaplatiť dodávateľovi odmenu uvedenú v čl. 5 tejto zmluvy ,ďalej sa    
         zaväzuje uhradiť dodávateľovi  mimoriadne náklady nevyhnutné  a účelne  vynaložené pri   
         plnení tejto zmluvy, ktoré presahujú bežné výdavky. Mimoriadne náklady je  objednávateľ    
         povinný  uhradiť v prípade  ak rozsah  a účel vopred odsúhlasil. 
Čl.5. Odmena dodávateľa: zmluvné strany sa dohodli , že odmena za výkon služby požiarneho   
         technika a autorizovaného bezpečnostného technika sa stanovuje na  55 EUR, slovom:                                            
         päťdesiatpäť EUR. Objednávateľ  zaplatí dodávateľovi dohodnutú sumu na účet   

                     SK33 1100  0000 0080 1429 6371  do 5-tého dňa nasledujúceho mesiaca. 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Vzťahy medzi 
zmluvnými stranami , ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia všeobecne  záväznými predpismi. 
Zmeny a doplnky v tejto zmluve musia byť urobené iba písomne so súhlasom obidvoch zmluvných 
strán. 
 
Dodávateľ:             Objednávateľ:   

 
 
 
 
 
 

 
 


