
Zmluva o poradenskej a konzultačnej
činnosti

(podľa ~ 269 ods 2 Obchodného zákonníka)

uzatvorená medzi:

1. Poskytovatel‘:
Mgr. Róbert Jurčišin — JR Consulting
v zastúpení: Mgr. Róbert Jurčišin — majitel‘
ICO: 44 290 012
DIČ: 1076495365
so sídlom SR: Arm. Gen. Svobodu 6460/32, 080 01 Prešov
bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 262 5212 045/1100

(d‘alej ako „poskytovateľ“)
a

2. Objednávatel‘:
Obec Chminianska Nová Ves
v zastúpení: Peter Konečný - starosta
iČo: 00327140
DIČ: 2020543162
so sídlom SR: Školská 30, 082 33 Chminianska Nová Ves
bankové spojenie: VÚB a. s., 542 7572/0200

(ďalej ako „objednávateľ“)

I.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa
odbornú poradenskú a konzultačnú činnost‘ v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie
NFP pre Obec Chminianska Nová Ves, s názvom „Kompostáreň Chminianska Nová
Ves“, ktorá bude predložená do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci Operačného
programu Zivotné prostredie v súlade s príslušným stavebným povolením vydaným na túto
stavbu. Poskytovatel‘ bude vykonávat‘ pre objednávateľa najmä nižšie špecifikované činnosti
a poskytovat‘ najmä nižšie špecifikované služby:

• Žiadost‘ o NFP vrátane všetkých potrebných príloh

• Konzultácie k povinným prílohám

• Tlač a väzba projektu

• Spolupráca s obj ednávateľom pri príprave dokumentácie v prípade výzvy na dopinenie
chýbajúcich náležitostí žiadosti o NEP

Strana 1 z 3



„.
Povinnosti zmluvných strán

2.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté činnosti s náležitou odbornou
starostlivost‘ou, v súlade so záujmami objednávateľa.

2.2. Poskytovatel‘ je povinný oboznamovaf objednávateľa so všetkými
skutočnosťami, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní dohodnutej činnosti, najmä s tými,
ktoré móžu mat‘ vplyv na vykonávanie činností uvedených v bode 1.1..

2.3. Objednávateľ je povinný včas poskytnút‘ poskytovatel‘ovi všetky pokyny,
písomnosti, informácie, prípadne mé doklady, ktoré sú potrebné na výkon dohodnutej
zmluvnej činnosti podl‘a tejto zmluvy a poskytnút‘ mu aj inú potrebnú súčinnost‘, ak je táto
vzhľadom na svoju povahu nevyhnutná, obvyklá alebo účelná pre riadne a včasné vykonanie
dohodnutej činnosti. Objednávateľ pritom zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnost‘
a úplnost‘ poskytnutých podkladov.

2.4. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností počas doby, Po ktorú
je objednávateľ v omeškaní s povmnnosfou poskytnút‘ súčinnosf a odovzdaf poskytovateľovi
vyžiadané podklady, preto v takom prípade poskytovatel‘ nezodpovedá za prípadnú škodu
spósobenú omeškaním.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie poskytnuté na základe tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou, sa v zmysle ustanovenia ~ 271 Obchodného zákonníka
považujú za prísne dóverné.

„.
Dohoda o odmene a spósobe platby

3.1. Poskytovateľ poskytne činnosti uvedené v článku 1.1. tejto zmluvy
obj ednávateľovi bezodplatne.

Iv.
Sankcie

4.1. V prípade jednostranného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy sa tento
zaväzuje uhradit‘ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Eur.

V.
Zánik zmluvy a ostatné ustanovenia

5.1. Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

5.2. Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti zaniká dohodou oboch zmluvných
strán v zmysle Obchodného zákoniiíka.

5.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost‘ dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
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5.4. Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

5.5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, počet strán tn, pričom každá
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne z vlastnej vóle a na dókaz toho
pripájajú svoje podpisy.

V Prešove dňa .~ -‚ 2011

Mgr. Róbert Jurčišin -

JRCONSULTING
Arm.gen.Svobodu32, 08001 Prešov

IČO:442q0012, DIČ:1076495365
Orange~09O8 ‚88 686, T-mobile.:0911 886 600

C—

Mgr. Róbert rčišin — JR Consulting
Mgr. Róbert Jurčišin — majitel‘

Poskytovateľ

CHM~N‘ANSK. ovA VES
otecn‘ .1, .8233

Obec Ch inianska Nová Ves
Peter Konečný - starosta

Objednávatel‘
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