VI.
Nadobudnutie

účinnosti a skončenie zmluvy

Zmluva sa uzaviera bdobie od 1.1.2015 na dobu neurčitú.
Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu tri mesiace, ktorá začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvy.
Zmluvu možno zrušiť aj okamžite, pokiaľ jedna zo zmluvných strán poruší dojednanie
tejto zmluvy, alebo sa na okamžitom zrušení zmluvy písomnou formou obe strany dohodnú.
Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa podpísania zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

VII.
Záverečné ustanovenia
Uzatvorením tejto zmluvy nie sú dotknuté ostatné povinnosti objednávateľa
vyplývajúce z právnych predpisov, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, požiarnej ochrany a ochrany, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Poskytovateľ neručí za škody na majetku, zdraví zamestnancov, za finančné postihy
a penále objednávateľa, ktoré boli spôsobené neplnením si úloh a povinností na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany, podpore a rozvoji
verejného zdravia zo strany objednávateľa, neodstránením nevyhnutých opatrení a neriešením
závad, na ktoré bol objednávateľ upozornený poskytovateľom v ústnej alebo písomnej forme,
alebo v zápisoch z preventívnych prehliadok respektíve kontrol, vykonaných orgánmi štátnej
správy v oblasti inšpekcie práce, orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
a orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť na základe písomného dodatku k tejto zmluve zo
strany oboch účastníkov.
Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po
jednom vyhotovení. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy v plnom
rozsahu, bezvýhradne s ním súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
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