
ZMLUVA o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá podľa š 269 ods. 2 Obchodného zákonníkač. 513/1991 Zb.

Poskytovateľ:
Prevádzka:

Štatutárny zástupca:

Splnomocnený zástupca:
Kontakt:

Bank. spojenie (SWIFT):
Číslo účtu (IBAN):
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaná VOR Okresného
„Poskytovateľ“)

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Bank. spojenie :

Číslo účtu (IBAN):
IČO :

DIČ:

IČ DPH (DIČ):
E—mail pre el. faktúry:

(ďalej len „Objednávateľ“)

číslo: 81- 187

Čl. I

Zmluvné strany

LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
LIVONEC SK, s.r.o., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Jiří Livonec

Gabriela Kočíková

0948 002 044
0908 999 198, ruzomberok©livoneesk
GIBASKBX

SK62 0900 0000 0050 7029 9952

48121347

2120060910

SK2120060910

súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o., vložka č. 103804/B. (ďalej len

Mesto Tvrdošín

Trojičné námestie 185/2, 027 44Tvrdošín
t. č. 043/530 90 11

e-mail:tvrdosin©tvrdosimsk
Ing. Ivan Šaško

t. č. 043/530 90 11

SK32 0200 0000 0000 1882 8332
00314901

2020573929

nie platca
Iucia.margetakova©tvrdosin.sk



2.1

2.2

3.1

Čl. 2
Predmet plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činnosti
poskytovateľa zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (ďalej len OPP), bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) v objektochobjednávateľa:/
Mesto Tvrdošín -— objekty:

Mestský úrad
MŠ Oravské nábrežie
MŠ Medvedzie
Centrum voľného času
Základná umelecká škola

Gotický kostol Všetkých svätých
Zdravotné stredisko Tvrdošín
KSC Farská
Zdravotné stredisko Medvedzie
Dom služieb Medvedzie
Mestské kultúrne stredisko Medvedzie
Kino Javor Krásna Hôrka

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa ďalšie činnosti uvedené
v tejto zmluve na základe predchádzajúcej požiadavky objednávateľa.

Čl. 3

Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii V znení neskorších predpisov, bude pre objednávateľa zabezpečovať
pracovné činnosti dohodnuté v tejto zmluve na úseku ochrany pred požiarmi osobou
s odbornou spôsobilosťou,ktorá bude zabezpečovať nasledovné dohodnuté činnosti:

a)

b)

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov
protipožiarnychhliadok na týchto pracoviskách.
Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom v zmysle šš 24 až 30 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov okrem dokumentácie uvedenej v & 24 ods. 1 písmeno l a m
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. V znení neskorších predpisov.
Prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov najmenej raz za
rok vo Všetkých objektoch (Š 28 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. V Z.n.p.).
V spolupráci s objednávateľom vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v
objektoch a priestoroch objednávateľa uvedených v čl. 2, ods. 2.1 tejto zmluvy, v
termínoch podľa 5 14 vyhlášky MV SR č.121/2002 2.2. v z.n.p..
Odbornú prípravu protipožiarnych hliadok najmenej raz za 12 mesiacov podľa 5 23
vyhlášky MV SR č. 121/2002 2.2. v znp.
Skolenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase o ochrane
pred požiarmi, raz za 12 mesiacov, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov raz
za 24 mesiacov a školenia novoprijatých zamestnancov pred začatím práce podľa š 20 až
22 vyhlášky MV SR č.121/2002 2.2. v znp. — po preukázateľnom upozornení zo strany
objednávateľa(aspoň 3 pracovné dni vopred).



3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať činnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006

3.3

3.4

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V znení neskorších predpisov, dohodnuté v
tejto zmluve na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osôb s
odbornou spôsobilosťou, ktoré budú zabezpečovať činnosti uvedené nižšie v objektoch
objednávateľa, uvedených v čl.2, ods. 2, ods. 2.1.tejto zmluvy, v nasledujúcom rozsahu:

a) v spolupráci so štatutárnym zástupcom vypracovanie príslušnej dokumentácie BOZP:

analýza rizik pre činnosti pracovníkov objednávateľa,
vypracovávanie koncepcie politiky bezpečnosti práce
zoznamu pre poskytovanieosobných ochranných pracovných prostriedkov,
zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám do deviateho mesiaca po
pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým v prevádzke,

dokumentácia o vzdelávaní zamestnancov v oblasti BOZP
vypracovanie a aktualizáciapravidiel a pokynov na zaistení BOZP (interné smernice),

b) vykonávanie kontrol stavu BOZP na pracovisku organizácie v lehotách stanovených
právnych predpisoch alebo v interných smerniciach,

c) po dohode s objednávateľom (aspoň 3 pracovné dni vopred) vzdelávanie v oblasti BOZP v
príslušnej prevádzke a overovanie znalosti právnych a ostatných predpisov, pokynov a
pravidiel na zaistenie BOZP:

periodické školenie zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov),
periodické školenie tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskácha v priestoroch
prevádzky s vedomím objednávateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle ustanovení súvisiacich
vyhlášok a nariadení Vlády SR, zabezpečí prostredníctvom osôb s osvedčením
bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika pre objednávateľa
vykonávanie bezpečnostno—technickej služby v nasledujúcom rozsahu:
a) účasť v komisii na vyšetrovaní závažných pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných
udalostí,
b) spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti BOZP,
c) poskytnutie odbornej pomoci pri spracovaní a zasielanie príslušných hlásení orgánom
dozoru v oblasti BOZP (Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna
poisťovňa).

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade so Zákonom č.3 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov zabezpečí prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou
technika požiarnej ochrany a v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 2.2. O bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a v zmysle ustanovení súvisiacich vyhlášok a nariadení vlády SR
zabezpečí prostredníctvomosôb s osvedčením bezpečnostného technika, alebo
autorizovaného bezpečnostného technika po preukázateľnom oznámení zo strany
objednávateľa v zmysle čl. 4, ods. 4.3 a 4.4 vykonávanie výchovy a vzdelávaniapre
objednávateľa:

a) vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi:

- vstupné školenie OPP zamestnancov príslušnej prevádzky (školenie zamestnancov
a vedúcich zamestnancov),

. školenie OPP pri preradení zamestnanca prevádzky na inú prácu,



3.5

3.6

4.1

4.2

. vstupné školenie OPP tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách a v priestoroch
príslušnej prevádzky s vedomím objednávateľa,

b) vykonávanieškolení o BOZP:

- vstupné školenie zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov),

- školenie pre preradení zamestnancana inú prácu,

— mimoriadne školenie zamestnancov,

— vstupné školenie tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách a v priestoroch
prevádzky s vedomím objednávateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na základe požiadavky objednávateľa vykonanie
činností ktoré budú fakturované mimo odmeny za služby uvedenej v čl. 5 tejto zmluvy:

a) vypracovanie dokumentácie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol (536
ods. c), d), e), t) vyhlášky MV SR č. 121/2002),

b) školenie kontrolných skupín obce
c) výkon preventívnychprotipožiarnych kontrol,
d) vypracovanie dokumentácieuvedenej v 5 24 ods. 1 písmeno m vyhlášky MV SR

č.121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov odborne spôsobilými osobami,
e) vypracovaniedokumentácie uvedenej v 5 8, ods. b) a c) vyhlášky MPSVaR SR č.

508/2009 2.2. v znení neskorších predpisov,
f) vykonanie kontroly hasiacich prístrojov podľa 5 13 odst. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002

Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, hadicových zariadení v zmysle
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov a
STN 92 0400, požiarnychuzáverov v zmysle vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z.,
ostatných požiarno-technických,technických (EPS, SHZ ...) a technologických
zariadení,

g) vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových odborne spôsobilými osobami podľa
vyhlášky MV SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov,

h) vykonanie pre objednávateľakontroly ostatných technických a technologických
zariadení.

Poskytovateľ je povinný všetky údaje a informácie poskytnuté objednávateľoma získané
počas pracovnej činnosti uchovávať v taj nosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem
prípadov, kedy by bolo ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom plnenia tejto
zmluvy.

Čl. 4
Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať poskytovateľovi všetky informácie a doklady, ktorésú nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovaťs poskytovateľom
a umožniť mu vstup do objektov špecifikovaných v čl. 2, bod 2.1. počas pracovných hodín povzájomnom dohovore, vždy za prítomnosti objednávateľa alebo v prítomnosti
objednávateľom určenej osoby,

objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať poskytovateľa o všetkých podstatnýchzmenách zhľadiska zabezpečenia predmetu plnenia (zmena organizácie práce, zmena



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

technológie vrátane zmeny spracovávaných surovín, zmena organizácie ochrany pred
požiarmi, zmena protipožiarnych jednotiek a podobne).

objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi termín opakovaného školenia PO
minimálne 3 pracovné dni vopred.

objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi skutočnosť že sa chystá prijať nového
zamestnanca minimálne 3 pracovné dni vopred. objednávateľ je tiež povinný umožniť
poskytovateľovi vykonanie školenia PO nového zamestnanca najneskôr v deň nástupu nového
zamestnanca.

objednávateľ za zaväzuje oznámiť poskytovateľovi skutočnosť keď sa ohlási kontrola
zameraná na činnosti spojené s OPP bezodkladne keď sa o tejto skutočnosti dozvie.

objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť
účasť poskytovateľapri prerokovaní zápisnice z každej kontroly.

objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne a preukázateľne oznámiť poskytovateľovi vznik
registrovaného pracovného úrazu v zmysle 5 17 ods. 4 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. O
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne a preukázateľne oznámiť poskytovateľovi vznik
závažného pracovného úrazu, alebo smrti zamestnanca a prizvať poskytovateľak ich riešeniu
v zmysle 5 17 ods. 4 písmeno a) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne a preukázateľne oznámiť poskytovateľovi prizvanie k
riešeniu pracovného úrazu orgány uvedené v & 17 ods. 5 písmeno a) Zákona NR SR č.
124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne a preukázateľne oznámiť poskytovateľovi vznik
bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania, ohrozenie
chorobou z povolania v zmysle & 17 ods. 5 písmeno b) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. O
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

objednávateľ je povinný sa minimálne raz za 3 mesiace zúčastniť kontroly dokumentácie OPP
a podpisom potvrdiť oboznámenie sa s uskutočnenými zmenami a zápismi.

objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu uvedenú včl. 5 tejto zmluvy.
objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť poskytovateľoví mimoriadne náklady, ak rozsah
a účel vopred odsúhlasil.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa podľa tohto článku, má
poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia
odstúpenia objednávateľovi.
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Čt. 5
Odmena za služby

V súlade sustanovcniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. ocenách vznení neskorších
predpisov sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté poskytovateľom podľa
tejto zmluvy objednávateľovi sa stanovuje paušálnou platbou vo výške 193,33 €
(iednostodeväťdesiattri eur a33 centov) mesačnebez DPH. DPH bude účtovaná podľa
aktuálnych sadzieb. Fakturácia bude vykonávaná mesačne. Objednávateľ zaplatí
vyfakturovanú čiastku na bankový účet poskytovateľa uvedený včl. 1 zmluvy ato vždy
v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade. Lehota splatnosti sa určuje 14 dní odo dňa
vystavenia daňového dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii odmeny za služby poskytnuté poskytovateľom
podľa tejto zmluvy objednávateľovi a to k 1.5. bežného roka. Ceny budú zmenené maximálne
0 výšku percent rovnajúcu sa nárastu spotrebiteľských cien v SR za predchádzajúcich 12
mesiacov podľa indexu medziročného nárastu cien zverejňovaného ŠÚ SR vpublikácii
indexy spotrebiteľských cien v SR za odbor „Rozličné tovary a služby“. Aplikácia
ustanovenia tohto bodu sa prvýkrát môže uskutočniť v nasledujúcom roku v apríli
s účinnosťou k 1.5. ato na základe indexu cien k 31.3. bežného roka v porovnaní s cenami
k 31.3. predchádzajúcehoroka.

Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii odmeny za služby poskytnuté poskytovateľom
podľa tejto zmluvy objednávateľovi aj v prípade ak sa zmenia pracoviská objednávateľa
uvedené v čl. 2.1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii odmeny za služby poskytnuté poskytovateľom
podľa tejto zmluvy objednávateľovi aj v prípade ak sa počet zamestnancov objednávateľa v
zmysle 5 3 ods. b) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmení oproti počtu
zamestnancov ku dňu podpisu tejto zmluvy.

Aktualizácia odmeny môže byť vykonaná len po dohode zmluvných strán a len písomným
dodatkom k tejto zmluve.

Čl. 6
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle 571, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „súhlas“)

Odberateľ týmto udeľuje spoločnosti LIVONEC SK, sro súhlas na to, aby mu za dodané
služby alebo tovar vystavovalafaktúru v elektronickej forme (ďalej len elektronickáfaktúra).

Elektronická faktúra je v zmysle platnej legislatívy daňovým dokladom aje vystavená V pdf-formáte.

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených spoločnosťou LIVONEC
SK, s.r.o. v elektronickej forme je zaručená zakázaním editácie voči neoprávneným zmenám.

Faktúra zaslaná elektronicky na Kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr, sa
považuje za doručenú dňom odoslania.

Spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi
prostredníctvom elektronickej pošty, ato na jeho e—mailovú adresu, ktorú poskytolspoločnosti LIVONEC SK, s.r.o., & ktoráje uvedená v Súhlase (ďalej len e-mailová adresa).
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odberateľ potvrdzuje, Že má výlučný prístup ku kontaktnej e-mailovej adrese pre elektronické
zasielanie elektronických faktúr. LIVONEC SK, s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik
informácii z e-mailovej adresy odberateľa.

LIVONEC SK, s.r.o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnost' údajov spôsobené
poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. LIVONEC SK, s.r.o.
nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete
internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojit“ sa /získat'
prístup do siete internet.

Vprípade, že sa ztechniekých dôvodov odoslaná elektronická faktúra vráti späť
odosielateľovi, LIVONEC SK, s.r.o. zabezpečí jej opätovné doručenie.

Odberateľje povinný neodkladne informovat“ spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. 0 akýchkoľvek
zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto
podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy.

Odvolať tento Súhlas môže odberateľ písomným resp. e—mailovým oznámením, doručeným
spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o.

Cl. 7
Plnenie v omeškaní

V prípade, že objednávateľje v omeškaní s plnením podľa čl. 3, ods. 3.5 a čl. 5, ods. 5.1. je
povinný zaplatiť okrem dlžnej čiastky aj úroky znezaplatenej sumy vo výške 0,05 % za
každý započatý deň omeškania.

V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa čl. 3, ods. 3.5 a čl. 5, ods. 5.1.
poskytovateľ má právo pozastaviť fakturáciu ďalšej činnosti až do vyrovnania všetkých
záväzkov podľa čl. 6, ods 6.1. Nevyfakturované činnosti budú objednávateľovi dodatočne
fakturované po uhradení záväzkov voči poskytovateľovi podľa čl. 6 ods. 6.1.

V prípade, že objednávateľje v omeškaní s plnením podľa čl. 3, ods. 3.5 a čl. 5, ods. 5.1. podobu dlhšiu ako 30 dni, poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie je
účinné odo dňa doručeniaodstúpeniaobjednávateľovi.

Čl. 8
Zodpovednosť za škodu

Za nedostatky zistené pri kontrole, na ktoré bol objednávateľ poskytovateľom vopred
upozornený nenesie poskytovateľprávnu zodpovednosť.

Ak objednávateľ splnil svoje povinnosti podľa čl. 4 av dôsledku zanedbania povinností zo
strany poskytovateľa vznikne škoda objednávateľovi príp. objednávateľ bude z titulu
zanedbania plnenia povinností poskytovateľom sankcionovaný, poskytovateľ nesie plnú
zodpovednosť za toto zanedbanie svojich povinností.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu v prípade ak je objednávateľ v omeškaní s plnením
podľa čl. 3, ods. 3.5 a čl. 5, ods. 5.1. až do vyrovnania všetkých záväzkov podľa čl. 6 ods. 6.1
a následne počas doby primeranej na odstránenie nedostatkov ktoré vznikli v čase omeškania
objednávateľa s plnením podľa čl. 3, ods. 3.5 a čl. 5, ods. 5.1. až do vyrovnania všetkýchzáväzkov podľa čl. 6 ods. 6.1.

Ak poskytovateľovi vznikne nesplnením povinností objednávateľa, alebo oneskoreným
plnením, prípadne plnením v rozpore s čl. 4 tejto zmluvy škoda, alebo zvýšené náklady, nesie
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objednávateľ plnú zodpovednosť za túto škodu včítane oprávnených nákladov a aj náhrady
prípadného ušlého zisku poskytovateľa.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

Táto zmluvaje uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať dohodou, alebo jednostranne. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, vktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane akončí uplynutím
posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca.

V prípade, že objednávateľ ukončí zmluvu do jedného roka od jej uzatvorenia je povinný
vrátiť poskytovateľovi úplnú dokumentáciu PO, alebo odkúpiť ju za zostatkovú cenu 200,— €
bez DPH. DPH bude účtovaná podľa aktuálnych sadzieb. Uvedené ustanovenie sa nepoužije
v prípade, že došlo k ukončeniu zmluvy z dôvodu neplnenia si povinností poskytovateľa.

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
Obchodným zákonníkom vznení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

Ak vznikne potreba vykonania prác naviac mimo rozsah zmluvy, môže ich poskytovateľ
realizovať až po odsúhlasení objednávateľom. Tieto práce budú vdohodnutej výške
fakturované navyše k pôvodne dohodnutej cene zmluvy.

Táto zmluva ruší všetky predchádzajúce zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom.
Zrušenie predchádzajúcich zmlúv je účinné ku dňu podpisu tejto zmluvy.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvochvyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie. Všetky vyhotovenia zmluvy sú podpísané obidvoma zmluvnými
stranami.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené len písomne, formou dodatku, ktorý
bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a taktiež všetky strany vyhotovených
dodatkov zmluvy sú podpísané obidvomi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu sjej obsahom ju podpísali.

V Tvrdošíne, dňa: 01.04.2022

poskytovateľ: objedn ! teľ:

Odštep. závod: Bystrickácesta 62, Ružomberok
IČO: 401 1347 DIČ: 2120060910

IČDP . K2120 10

LIVONEC SK. s.r.o.
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splnomocnený zástupca štatutárny zástupca


