
Z M L U V A 

o poradenskej činnosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ                        Obec Jastrabie nad Topľou 

                                               Jastrabie nad Topľou 113 

                                               094 35 Jastrabie nad Topľou       

 

Zastúpená                               Michal   Džuka, starosta obce 

 

Bankové spojenie                 Všeobecná úverová banka a.s. 

číslo  účtu                               

IBAN                                      SK56 0200 0000 0000 19023632 

IČO                                        00332445 

DIČ                                        2020641073 

IČ DPH                                  neplatca DPH 

 

 

 

1.2. Dodávateľ                             Michal Markuš 

Narodený                               18.12.1955 

Rodné číslo                            5512186009 

Adresa                                    Rudlov 110, 094 35 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu tejto  

        Zmluvy 

 

2.2. Predmetom  tejto zmluvy sú služby stavebného dozoru pri stavbe „Kompostáreň na  

       zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie n. T.“ 

 

 

III. 

Doba plnenia 

 

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 23.4.2018 do dokončenia stavby. 

 



IV. 

Cena a platové podmienky 

 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať služby uvedené v článku II, bod 2.2. v úhrnnej sume  

300€ v hotovosti. 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje: 

       a) plniť predmet tejto zmluvy podľa bodu 2.2. riadne a včas, v súlade so zadaním, po celú   

           dobu trvania zmluvného vzťahu, s dodržaním  dohodnutých termínov plnenia zmluvy. 

 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

        a) priebežne spolupracovať s dodávateľom pri plnení tejto zmluvy v súlade            

            s dohodnutým harmonogramom  práce 

        b) poskytnuté  informácie a materiály využívať len pre svoju potrebu, ďalším osobám ich  

            môže poskytovať len na základe písomného súhlasu dodávateľa 

 

5.3.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie dodávateľa, podľa bodu 2.2. tejto zmluvy,  

         vyhotovené riadne, v súlade s jeho zadaním a včas. 

 

VI. 

Ukončenie zmluvy 

 

6.1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

 

6.2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane,  

        z nasledovných dôvodov: 

a) dodávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu z dôvodu porušenia dohodnutého 

harmonogramu plnenia zo strany objednávateľa 

b) objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu z dôvodu porušenia zmluvných 

povinností vyplývajúcich z bodu 5.1. 

 

6.3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho  

        po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

7.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán formou  

       písomných dodatkov k zmluve, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných  

       strán 

 

7.2. Ostatné obchodné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  

       Obchodného zákonníka a platia pre obe zmluvné strany. 



 

7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť  o všetkých skutočnostiach  

       a informáciách, ktoré získali, dozvedeli sa a ktoré boli zmluvným stranám sprístupnené  

       počas trvania tohto zmluvného vzťahu 

 

 

7.4. Prípadné spory sa zaväzujú zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou po  

       predchádzajúcom rokovaní oboch zmluvných  strán. 

 

 

7.5. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená  

       v tejto zmluve je vážna a slobodná, zmluvu neuzatvárajú na nápadne nevýhodných  

       podmienok a v tiesni, ich zmluvná vôľa nie je nijako obmedzená, čo potvrdzujú svojimi  

       podpismi. 

 

7.6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží  

       jeden rovnopis. 

 

7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch  

        zmluvných strán a účinnosť dňom  ................ 

 

 

V Jastrabí nad Topľou,  23.4.2018 

 

 

Za objednávateľa:                                                        Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

.............................                                                       ....................................... 

Michal Džuka, starosta Michal Markuš 


