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Zmluva číslo 01/2014
uzatvorená v súlade s § 536 a súvisiacimi ustanoveniami obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany.

Odberateľ:

Obchodné meno: KRASBYT, s. r.o.
So sídlom : Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 36779806
DIČ: 2022380602
Bankové spojenie: .....................................................................
Č. účtu/ kód banky:....................................................................

Dodávateľ:

Obchodné meno: Milan G r a j c i a r
So sídlom: Okružná u Hluška 112/22, 022 01 Čadca
IČO: 352 20 741
DIČ: 1021268380 -N eplatcaD P H
Bankové spojenie:
Č. účtu/kód banky

2. Predmet zmluvy.

Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

3. Podmienky poskytovania služieb.

Zmluvné činnosti bude dodávateľ zabezpečovať pre objekty správcu odberateľa v meste 
Krásno nad Kysucou.
Za odberateľa bude prácu preberať: p. Stanislav Sýkora -  konateľ firmy.
Spracovaná dokumentácia bude uložená na mieste určenom odberateľom.

4. Povinnosti odberateľa.

Umožniť dodávateľovi prístup do všetkých objektov a priestorov za účelom výkonu 
dohodnutých činností.

Poskytnúť písomne dodávateľovi všetky informácie a podklady potrebné na dôsledný 
výkon dohodnutých činností.

Včas informovať dodávateľa o pripravovaných, resp. vykonaných zmenách v organizácií 
práce a v prevádzkovaní objektov a technických zariadení, ktoré majú súvis s niektorou 
z oblastí v rámci predmetu zmluvy. Plniť ostatné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

5. Povinnosti dodávateľa.

V lehotách stanovených všeobecne záväznými, prípadne internými predpismi 
zabezpečovať úlohy, ktoré sú predmetom zmluvy a o ich plnení a výsledkoch informovať 
odberateľa.



Informovať odberateľa o zmenách v legislatíve a o nových poznatkoch v oblasti, ktoré sú 
predmetom zmluvy.

Predkladať odberateľovi správy z vykonanej kontrolnej činnosti na pracoviskách 
odberateľa a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

6. Platobné podmienky.

Cena za poskytované služby je:
6.1. Cena dohodou 50 € za každý započatý mesiac.
6.2. Vyplácanie bude realizované štvrťročne na základe faktúry, pričom dátum zdaniteľného 

plnenia bude posledný kalendárny deň fakturovaného obdobia.
6.3. Pre každé plnenie vystaví dodávateľ odberateľovi faktúru.
6.4. Odberateľ sa zaväzuje do 12. dní po doručení faktúry uhradiť dojednanú sumu na účet 

dodávateľa.
6.5. Cena práce sa od 1. januára každého roku zvyšuje o štátom uznanú infláciu za predchádza

júce ročné obdobie.

7. Záverečné dojednanie.

Táto zmluva nadobúda platnosť od 22.09. 2014 a dojednáva sa na dobu neurčitú.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou výpoveďou. 
Výpovedná lehota sa dojednáva na 2 mesiace a začína sa plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmenu tejto zmluvy možno urobiť iba písomnou formou -  dodatkami, ktoré musia potvrdiť 
obe zmluvné strany.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, odberateľ i dodávateľ obdržia po 1 exemplári.

8. Potvrdenie zmluvy

Za odberateľa:

KRSSfeYT, s.r.o.
' Struhy 83

023 02 Krásno nad KysucoL
IČO; 36779806 IČ DPH: SK202238060!
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Krásno nad Kysucou, 22.09.2014


