
Zmluva o spolupráci 
Uzatvorená v zmysle $ 51 Občianskeho zákonníka 

Učastníci zmluvy 

Objednávateľ: V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
956 08 Horné Obdokovce 

Zastúpený: PhDr. Miriam Brachová 
IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
Bankové spojenie: SK38 8180 0000 0070 0030 7231 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

Vykonávateľ: Ing. Pavel Kvetan 
Narodený 10.09.1950 
Trvale bytom Záborského 475/53, 949 (5 Nitra 
Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN: SK97 7500 0000 0040 2992 8775 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti vypracovania aktualizácie dokumentácie civilnej ochrany v zmysle 
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov pre zariadenie „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych 
služieb Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce na obdobie roku 2022. 

II. 

Čas plnenia 

Vykonávateľ predmet zmluvy odovzdá dňa 3.8. 2022. 

III. 
Cena plnenia 

Cena je stanovená podľa článku I takto: 
45,00 EUR 

Objednávateľ sa zaväzuje uvedenú cenu za podmienok stanovených v tejto zmluve vyplatiť vykonávateľovi po 
vypracovaní a odovzdaní spracovanej dokumentácie civilnej ochrany pre potreby zariadenia V KAŠTIELI“, 
Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce. 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

Vykonávateľ je povinný vykonať prácu zodpovedne ariadne, dodržať podmienky vtejto zmluve 
o spolupráci, dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu s nimi vykonanú, najmä právne predpisy na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť 
a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 

Vykonávateľ sa zaväzuje zachovávať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov mlčanlivosť o osobných údajov, o ktorých sa dozvedel pri plnení pracovnej úlohy, ktoré 
v záujme zamestnávateľa majú byť utajené, nekonať v rozpore s jeho oprávnenými záujmami. 
Vykonávateľ sa zaväzuje cenu plnenia v bode III. zahrnúť do svojho daňového priznania. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu . Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 
po jednom rovnopise. 

V Horné Obdokoýcé. dňa 

  

  

Obj ednivateľ / Vykonávateľ „VKAŠTIELI" — , 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIE 

956 08 HORNÉ OBDOKOVCE 
„A. 

   

Prevzal:


