~mnluva

o dielo

uzavretá podľa § 536 a násL Obchodného zakonníka
....

CI. 1.

Zhotoviteľ:

~mnluvné

strany

Názov finny: JozefHreha
Sídlo finny: 09421 Nižný Hrabovec 77
Zastúpený: JozefHreha
Bankové spojeIÚe: ČSOB a.s., pobočka VranovIT.
Čislo účtu:4009700589í7500
IČO:

43 464 327
SK1046979670

IČ DPH:

Č.OŽP-Rl2007/00152-2/,I03488-2/CRI
č.živnostenského

Objednávateľ:

registra 790-9913

Názov organizácie: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Sídlo: Kostolné námestie č.l, 071 01 Michalovce
Riaditel': Mgr. Maroš Demko
Bankové spojeIÚe: Štátna pokladnica
Číslo účtu:

IČO:

7000185094/8180
37886355

DIČ:2021783335

Čl. II . Predmnet zmnluvy
Predmetom t~to zmluvy je:
Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti PO v zmysle platnej
legislatívy
Školenie zamestnancov a vedúcich pracovnikov z predpisov PO s následným
overením vedomostí získaných školením
Účasť pri kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru
Vykonávanie vstupných školení z predpisov PO, vykonávanie periodických školení
z predpisov PO
Vykonávanie preventívnych prehliadok po pracoviskách so zápisom do požiarnej knihy
Aktualizácia predpisov z oblasti .PO

Čl. III Termíny a miesto plnenia
Táto zmluva sa uzatvára od 01.09.2013 na dobu
Zhotoviteľ

neurčitú,

s vý-povednou dobou 3 mesiace

sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy priebežne.

ČL.IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to na sumu mesačne 20€+DPH 20%
so splatnosťou k IS.dňu nasledujúceho mesiaca na účet zhotoviteľa na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom.

Čl. V Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami obchodného zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne.

Michalovce, 18.09.2013

.,

p~.. .Jozef
HREHA
094 21 Nižny Hrabovec 17
.
'. aeo: 43 464 327

ZhotovItel: Jozef Hreha. technik. P

Objednávateľ:

Mgr. Maroš Demko

~

ZEMPliNSKE MÚZEUM
Kostolné námestie 1
07101 MICHALOVCE

