ZMLUVA
o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle §
269 odst. 2 Obchodného zákonníka

1. MFour, s.r.o.
IČO: 47 090 600
DIČ: 202 3757 747
Sídlo: A.Behunka 1848/64A
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: SK 26 0200 0000 00 3143434053
Tel.: 0918 619 111
Zastúpený: Mgr. Martin Ferencík – konateľ spoločnosti
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu BA 1, odd.: Sro, vložka č. 134818/B
(ako „poskytovateľ“)

a
2. Obec Vyšné Nemecké
IČO: 00 326 011
DIČ: 2020752470
Sídlo: Vyšné Nemecké 55, 07251 Vyšné Nemecké
Tel.: 056 / 659 92 59
Zastúpený:Peter Zuza

(ako „objednávateľ“)

Čl. I
Predmet plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie
niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30d ods. 1 písm. a) až
d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2009 Z.z.)
dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do kategórii 1 alebo 2 podľa §30b ods. 13 zákona NR
SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť za nedostatky vo svojej
činnosti
2. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou
znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy
objednávateľna úseku Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovným
prostredím.

Čl. III
Práva a povinnosti objednávaťelovi
1. Objednávaťel sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie,
údaje a doklady ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy.

Čl. IV
Odmena
1. Odmena za činnosť poskytovateľa podľa tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán na základe: Cenová kalkulácia a Harmonogram
činností. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom so splatnosťou do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po uplynutí dohodnutého fakturačného obdobia. Fakturačné
obdobie podľa tejto zmluvy je sedem dní.
2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na vykonanie
činností podľa tejto zmluvy. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s
právnymi predpismi alebo v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ
oprávnený túto v lehote splatnosti vrátiť poskytovateľovi na
prepracovanie. Tým prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti.
Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením riadne opravenej faktúry
objednávateľovi.
3. Poskytovateľ si môže v prípade omeškania plnenia peňažných záväzkov
objednávateľa uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to vystavením faktúry.
4. Poskytovateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou
sa riadia obch. zák., a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť doplnené len písomným
dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

V

, dňa:

…..….……………………………
Obec Vyšné Nemecké
Peter Zuza
starosta

V Šenkviciach, dňa: 27.10.2021

……………………………………
MFour, s.r.o.
Mgr. Martin Ferencík
konateľ

