
Doplnok č.1/22 ku zmluve č.82 /015
o poskytovaní odbornej pomoci

Zmluva sa uzatvára podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

"t

Još'o:

l
1 ~ .01. 2 2

poskvtovatet orn : ~l--'Ul\1AK l. spol. s r.o. wotkrova 1. Martin
? ..... _:,.,,. ...... ~ -· Al- ..... 1~ ...J~ .........._.. ~,..,,.:,.,. ... : ...... 1 .... ,....'. ...J •• 7:1;...,.,., ...J...J C::...- .....
• ••• •.r. •••••• , ·~-._,..,_ ...i...:._.;.;__•A.:_..:.. _ _,1_•-..1...:.. ;__•a;._.;. ~·-.ľ:.,.;;..; .c.__ .1. .1. .i.._:. ;._ ;.. ,~ , ,._ ~

ľ zastúpeni . Ing. Anton Š ICH TA
konateľ

Bankové spojenie: 1648-1--1-4362/0200 VÚB Martin
J(U: 31602843

Jé pre DPH: SK2020433481
a

objednávateľ : Stredná pnemyselná škola. Novomeského 5/24. 03601 Martm

v zastúpení. Ing. Dagmar Naj š I o v á
riaditeľka školy

Bankové spojenie .SK 39 81800000007000./80552
1<0: ()()/6!57R.

Tcl.čislc.Ul š !133311 

,. ktorom sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách platných od 2.1.2023:

Príloha č. l znie od 2.1.2023 nasledovne:

Pníoha č.1

Cena za odbornú pomoc:

Cena za poskytovanú odbornú pomoc podľa článku 1.
mesiac bez DPH.
Rozsah objektov pre výkon činnosti:
Počet zamestnancov:
Výkon činnosti na pracovisku :
\1-./-1,,.,-,.n ;.;,,,,nc:-t-; ľY,;n,A ....-..r,...,.-,.r,,,.'1C'lrri•... ·- -- --- -- . -- - - ------ ; . - ·-·-

zmluvy bola dohodnutá vo výške 55 EUR za

prevádzkové priestory na ul.Novomcského 5/24, Martin.
do 15
ix kvartálne
r'\ť"ir-A,•nÓ .,.:in,~,, X.r\C'D l"\rl i•1(\ rif"\ J .:;_,1_{)
- - ·- - - - -

SK NACE:
Riziková kategória:

Rozsah poskytovanej služby:

-t 1.Služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)
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]-"~~

nožiarmi
- vykonavanre prevenuvnych proupoziamycn prenliadok vo vsetkv ch objektoch škoi}
jeden krát za :i mesiace.
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiar
nych hliadok.
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov ( l.\:
za dva roky) a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok ( 1 x za rok)
-vvkonávanie vstupného školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamest
nancov podľa potreby



- vypracúvanie. vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutoč
uyru ~lei\ v111.

- nrg::lni 70ľ~nit" ~ r) hrvlnnrrn ~nlP cvičný rh požiarnvch poplachov.
- posúdenie požiarno-nebezpečných prác

Cenová doložka
Nákup nového materiálu. materiálové náklady spojené s vf robou a aktualizáciou dokumentácie. cestovné
náklady mimo dohodnutých kvartálnych auditov ako aj iné prípadne uniknuté náklady budú vopred písomne
dojednané a uhrádzané nad rámec dohodnutej eem.

v Martiur- dií~ ..., 1 ?O?,
/fil „ 1-" Iv 18 ~ ... T_I • f . A)) 1{ Ä ·-ii„ 

Ing. ua~1u ,
riaditeľka školy a ŠI

..........................
Ing. Anton Š i cn T a

konateľ
SPOMART. spol. s r.o.

Martin

Obtcdnávateľ Poski 'Tm 'ateľ


