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                  Z m l u v a  č .  2 9 / 2 0 2 0  
 

Z M L U V A  O  P O S K Y T O V A N Í  P O R A D E N S T V A  z o  d ň a  0 1 . 0 7 . 2 0 2 0  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ: 
 
Spoločnosť / Obec :                                        
Sídlo : 
V zastúpení : 
IČO : 
DIČ :  
Bankové spojenie  :  
 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ: 
Spoločnosť:   Slovak Enviro Trade, s.r.o., 
Sídlo:   Malá Domaša 17, 094 02 Slovenská Kajňa 
IČO:    53 055 888 
DIČ:   2121246600 
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 40230/P 
V mene ktorej koná: Ing. Patrik Pavelko, konateľ spoločnosti  
Kontaktná osoba:  Martina Ábelová, mobil: +421 904 496 118 
Bakové spojenie / IBAN: SK25 0900 0000 0051 7039 2978 (BIC: GIBASKBX) 
 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
 

Čl. I. 
PREAMUBLA 

1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie poradenstva a konzultačných služieb pre objednávateľa pre potreby 
jeho všeobecne záväznej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva. 

 
Čl. II.  

PREDMET  ZMLUVY 
2. Predmetom zmluvy je poskytovanie poradenstva a konzultačných služieb Poskytovateľom 

Objednávateľovi. Poradenstvo a konzultačné služby budú poskytované v oblasti Zákona o odpadoch  
č. 79 / 2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
Čl. III. 

ROZSAH,  FORMY  A OBSAH   PORADENSTVA 
3. Poradenstvo a konzultačné služby poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi  podľa podmienok uvedených 

v zmluve. Obsah poskytovaného poradenstva vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu všeobecne záväznej činnosti Objednávateľa v čase nadobudnutia účinnosti 
zmluvy a je špecifikovaný v protokole realizovaných služieb. 

 
Čl. IV. 

POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA 

Obec Hrubý Šúr 
Hrubý Šúr č.205, 903 01 Hrubý Šúr 
Adrián Takács, starosta 
00305987 
2021006658 
UniCredit Bank 
SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
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1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude poradenstvo pre Objednávateľa vykonávať v súlade s platnými 
právnymi predpismi a s podmienkami tejto zmluvy a že bude chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa. 
Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone dohodnutých činností s profesionálnou odbornosťou a 
v dobrej viere. 

2. Pokiaľ sa v priebehu plnenia vyskytnú skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na plnenie a cenu 
plnenia predmetu zmluvy, je Poskytovateľ povinný bez odkladu o nich informovať Objednávateľa a je 
povinný vykonať úkony na odvrátenie škody. Poskytovateľ pri tom zodpovedá za správnosť, pravdivosť 
a úplnosť poskytnutých informácií. 

3. Poskytovateľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, konať pritom čestne 
a svedomito, dôsledne pri tom využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho 
presvedčenia a potrieb Objednávateľa považuje za užitočné v záujme Objednávateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, o ktorých sa 
dozvedel pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu 
s Objednávateľom.  

5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov, informácií, dát a podkladov od Objednávateľa pred 
ich neoprávneným, úplným alebo čiastočným sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho 
súhlasu Objednávateľa. 

 
 

Čl. V. 
POVINNOSTI  KLIENTA 

1. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré si 
Poskytovateľ vyžiada, pokiaľ súvisia s predmetom plnenia tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi nezatají žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
správnosť poradenstva. 

 
 

Čl. VI. 
CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

1. Zmluvná cena za predmet plnenia  v zmysle čl. II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. 

2. Zmluvná cena za predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená mesačnou paušálnou sadzbou vo 
výške 45,00 EUR bez DPH na základe podpísaného protokolu oboma zmluvnými stranami s určením 
rozsahu vykonaných prác za príslušný mesiac. Odmena Poskytovateľa sa v súlade so zákonom navýši 
o príslušnú čiastku DPH, ak je Poskytovateľ v čase vystavenia faktúry platiteľ DPH. 

3. Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi dohodnutú cenu vždy na základe riadne a správne vystavenej 
faktúry a doručenej Objednávateľovi. Poskytovateľ vystaví faktúru s protokolom o vykonaní prác 
najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca.  

4. Splatnosť faktúry je do 14 dní od vystavenia. 
 
 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že plnenie predmetu tejto zmluvy bude vykazovať všetky kvalitatívne 
kritéria všeobecne známe v čase plnenia zmluvy. 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody a za prípadné následné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnymi 
informáciami, prípadným poskytnutím neúplných, nepravdivých a nejasných informácií a dokladov 
Objednávateľa v tom prípade, ak ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť. 

 
 

 
Čl. VIII. 

TRVANIE ZMLUVY 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch Zmluvných strán 
alebo odstúpením od Zmluvy. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca písomným doručením druhej zmluvnej strane. 

 
 

 
 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou očíslovaného písomného dodatku podpísaného 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.   
4. Pre prípad doručovania akýchkoľvek písomností, oznámení, faktúr a iných dokladov platí, že ak nie je 

možné doručiť písomnosť právnickej osobe osobne alebo na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom 
registri, v ktorom je zapísaná, písomnosť sa uloží na pošte. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia 
nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj vtedy, ak ten, kto je 
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o uložení nedozvie. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden 
Poskytovateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, nebola uzatvorená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 01.07.2020 
 
 
Objednávateľ:       Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
 
______________________________   _________________________________ 
Starosta Adrián Takács                                   Ing. Patrik Pavelko 
Obec Hrubý Šúr                     Slovak Enviro Trade, s.r.o. 
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