Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustan. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:

CO-PRO, spol. s.r.o..
v zastúpení: Ing. Rudolf Otrísal, konateľ
IČO: 50412485
Bank. spojenie: Tatra banka
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 91 1100 0000
Č. osvedčenia: VTUL-199-174/2014

0029 4202 5550

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Obec Dubová
Obecný úrad Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 00 304 735
Bank. spojenie: VÚB banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK64 0200 0000 0000 0662 0112
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta
(ďalej len „Objednávateľ“)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Objednávateľ ako obec, ktorá je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom
Slovenskej republiky zodpovedá v súlade s ustan. § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v platnom znení /ďalej len „Zákon o CO“/ za plnenie úloh civilnej ochrany. Civilnou
ochranou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie systém úloh a opatrení Objednávateľa, ktoré sú zamerané
na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a osôb zdržiavajúcich sa na území obce Dubová,
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí
v prípade ich výskytu na území obce Dubová.
Zhotoviteľ je Ing. Rudolf Otrísal, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby
vypracovania a aktualizácie plánu ochrany obyvateľstva/vypracovania a aktualizácie plánu ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti/vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany, a to
na základe osvedčenia č. VTUL-199-174/2014 zo dňa 30.5.2014 /ďalej len „Osvedčenie“/ vydaného
Ministerstvom vnútra SR.
Objednávateľ má záujem vyžiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti Zhotoviteľa tak, aby si splnil
svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu mu z príslušných právnych predpisov na úseku civilnej ochrany,
ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania v prípade výskytu mimoriadnych
udalosti, mimoriadnych situácií a povodňových situácií na území obce Dubová.
Čl. II.
Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre
Objednávateľa dielo špecifikované v článku III. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zaň Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške a spôsobom podľa tejto Zmluvy.
Čl. III.
Predmet, miesto a čas plnenia

1.

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je:

a)

b)

c)

d)

zabezpečovanie odborných činností, ktorých plnenie vyplýva Objednávateľovi ako obci
podľa platnej právnej legislatívy na úseku civilnej obrany obyvateľstva, krízového riadenia,
obrany, hospodárskej mobilizácie, oslobodzovania od povinnej vojenskej služby, vedenia
skladového hospodárstva na úseku civilnej ochrany a prevencie pred povodňami,
poskytovanie odborného poradenstva pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych
situácií a krízového stavu, najmä: vypracovanie a podávanie priebežných informácií
v prípade vyhlásenia 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity a počas vyhlásenia mimoriadnej
situácie, vypracovanie súhrnných správ o záchranných prácach a vypracovanie žiadostí
o refundáciu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce, povodňové
zabezpečovacie a záchranné práce,
nepretržitá pracovná pohotovosť zahŕňajúca poskytovanie odborných rád Krízovému štábu
obce Dubová v prípade vzniku mimoriadnej udalosti/povodňovej situácie na území obce
Dubová
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva obce Dubová
/ďalej len „Dielo“/.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 31.8.2016 v sídle Objednávateľa, pričom na
základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela najneskôr do 10 dní odo
dňa podpisu tejto Zmluvy.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aktualizáciu Diela podľa ods. 1 písm. d) vždy ku
31.8.kalendárneho roku, prípadne podľa potreby obce po zmene zákonov a požiadaviek
okresného úradu v sídle Objednávateľa.

4.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním diela v súlade s ods. 2 tohto článku Zmluvy o viac
ako 14 dní, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 €. za
každý aj začatý deň omeškania počnúc 15. dňom omeškania.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu Objednávateľa o rozšírenie diela o ďalšie
činnosti nad rámec činností podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy bude takéto rozšírenie realizované
na základe objednávok Objednávateľa vystavených Objednávateľom a potvrdených
Zhotoviteľom.
Čl. IV.
Vytvorenie a prevzatie diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa článku III. ods. 1 tejto Zmluvy na svoje náklady a na
svoje nebezpečenstvo.

2.

Pri vykonávaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade s podmienkami obsiahnutými
v tejto Zmluve a v súlade s ďalšími pokynmi Objednávateľa, tak aby Dielo spĺňalo všetky
zákonom požadované náležitosti v rámci plnenia povinností na úseku civilnej obrany
Objednávateľom.

3.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, vrátane aktualizácie Diela podľa III. ods. 1 písm.
d) tejto Zmluvy jeho riadnym odovzdaním Objednávateľovi v lehotách podľa tejto Zmluvy.

Čl. V.
Cena za Dielo
1.

Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť za riadne a včasné
vykonanie Diela cenu za Dielo vo výške podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy.

2.

Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o
cenách v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za Dielo je
stanovená ako konečná cena za vykonanie Diela a bez možnosti jej navýšenia.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je stanovená pevne ako konečná suma bez
možnosti jej navýšenia, pričom celková cena za Dielo je:
300,- €
(slovom: Tristo eur) bez DPH/ rok
K cene za Dielo bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov platných
v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ potvrdzuje, že v cene za Dielo sú započítané všetky
výkony potrebné pre riadne a včasné dokončenie Diela, ako i všetky náklady na materiálne a
technické zabezpečenie vykonania Diela.

5.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v plnom rozsahu spôsobilý Dielo vykonať, a že mu v riadnom a v
časnom vykonaní Diela nebránia žiadne prekážky objektívneho a/alebo subjektívneho
charakteru. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že je na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy v spojení
s ustan. § 18a Zákona o CO odborne spôsobilý.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je splatná do 30 dní odo dňa dokončenia a
odovzdania Diela v súlade s článkom čl.III. bod 3 tejto Zmluvy a to na základe faktúry Zhotoviteľa.
V ďalších rokoch do 31.8. v roku.

7.

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní Diela v súlade s touto Zmluvou s odbornou
starostlivosťou tak, aby Dielo bolo vykonané v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa pre
oblasť civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania, a to
najmä nie však výlučne so Zákonom o CO.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k vykonaniu diela
v súlade s touto Zmluvou.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu súčinnosť pri
vykonávaní Diela vrátane vysvetlení potrebných k zhotoveniu diela zo strany Zhotoviteľa.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť po uplynutí doby, na ktorú mu bolo Osvedčenie vydané potvrdenie
o absolvovaní preškolenia v súlade s ustan. § 18a ods. 6 Zákona o CO.
Článok VII.
Povinnosť mlčanlivosti

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré
tvoria obsah tejto Zmluvy, a ktoré sa nezverejňujú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k porušeniu
povinnosti poskytnúť druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť, resp. porušenie povinnosti
mlčanlivosti.
Článok VIII.
Trvanie Zmluvy

1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvu je možné ukončiť Dohodou, alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán z
akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace.

3.

Každá zo Zmluvných strán má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana
podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a to na základe
písomného oznámenia po poskytnutí primeranej lehoty na nápravu druhou zmluvnou stranou.

4.

Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu, v prípade ak bude vykonávať činnosti podľa
článku III ods. 1 tejto Zmluvy v rozpore s ustan. § 18a ods. 6 Zákona o CO.
Článok IX.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.

Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu
a bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto
Zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.

2.

Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto
Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už zmluvným,
vyplývajúcim zo zákona alebo iným.

3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo má v momente prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že
zodpovedá predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu jeho
používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
Článok X.
Súčinnosť Zmluvných strán

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k porušeniu
ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Zmluvy, majúce za následok porušenie povinnosti
poskytnúť druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť.

3.

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo
doporučenou poštou, na adresu zmluvnej strany, uvedenú v tejto zmluve ako miesto sídla, alebo
na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.

4.

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže
niečo iné:
- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň
doručenia.
- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky, sa bude zásielka považovať
za doručenú na tretí deň, po jej odoslaní.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom.

2.

Akékoľvek zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať iba formou písomného dodatku podpísaného
oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných strán.

3.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov,
ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni, v ktorom bola Zmluva zverejnená na webovom sídle Objednávateľa.

V Dubovej, dňa 30.8.2016

V Dubovej, dňa 30.8.2016

Podpísané v.r.

Podpísané v.r.

___________________________
Zhotoviteľ

___________________________
Objednávateľ
Obec Dubová
Ľudovít Ružička, starosta

CO-PRO, spol. s.r.o.
Ing. Rudolf Otrísal, konateľ

Zverejnená 30.8.2016
Účinná od 31.8.2016

