
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

Uzavretá podľa § 262 odst. 1 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
ObecPredmier , Školská jedáleň 013 51 
IČO: 00321567 
DIČ : 2020618534 
Zastúpený : Ing. Viliam Čillík 

Poskytovateľ: 
Meno a priezvisko: Ing. Oľga Loncková 

Bankové spojenie: 76458763/0900, SLSP a.s. 
/ďalej len poskytovateľ/ 

II . Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť odborné vyškolenie zamestnancov 
o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností v zmysle vyhlášky 
585/2008 a prenosných ochoreniach v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z. voda určená na ľudskú 
spotrebu a kontrola jej kvality pre 1 osobu v termíne od 7.5.2014. 

III. Odmena 

Poskytovateľovi patrí za prevedené práce uvedené v článku I I . zmluvy odmena, a to vo výške 
45.- EUR/brutto. Poskytovateľovi nevzniká nárok na náhradu nákladov spojených 

s vykonávaním predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, e odmena za dohodnutý 
predmet zmluvy je splatná po vykonaní zaškolenia zamestnancov na bankový účet 
poskytovateľa vedený v SLSP a.s. č. účtu 76458763/0900. Odmena podlieha dani z príjmu 
fyzických osôb, ktorú je povinný vysporiadať poskytovateľ v daňovom priznám za rok 2014. 

IV. Osobitné dojednania 

Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté práce osobne. Za správne a kvalitne odvedené 
práce zodpovedá v plnej miere poskytovateľ. Poskytovateľ svojím podpisom potvrdzuje, e 
bol oboznámený s povinnosťami, ktoré vyplývajú z predmetu tejto zmluvy. 

V. Zánik zmluvy 

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne, a to vo 
forme očíslovaných dodatkov s označením ako jej dodatok. 

2. Strany vyhlasujú, e k právnym úkonom sú spôsobilé, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú na 



základe slobodnej vôle, určite a vá ene, nie pod nátlakom alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých ka dá zo 

zmluvných strán obdr í po jednom rovnopise. 

V Predmieri dňa: 7.5.2014 

Objednávateľ Poskytovateľ 


