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Zmluva o konzultačnej činnosti 
podľa § 269 ods 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

 

1. Poskytovateľ:  

  EuroGeo-CADaster s.r.o. 

  v zastúpení: Ing. Gergely Szabó - konateľ 
  IČO: 36771902 

   DIČ: 2022377819, IČ DPH: SK2022377819  

  so sídlom: Czambelova 2, 040 01 Košice 
  bankové spojenie: OTP Banka Slovakia 

  SK8952000000000009701073 
   

   (ďalej ako „poskytovateľ“) 

a 

2. Objednávateľ:    

  Obec Pečovská Nová Ves 
  v zastúpení: PhDr. Jaroslav Dujava, starosa  obce 

  IČO: 00327590 

  DIČ: - 
 so sídlom: Obecný úrad, ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

    

   (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

I. 
Predmet zmluvy 

 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa 
odbornú konzultačnú činnosť pre predmet zákazky „Obec Pečovská Nová Ves – 
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom 
JPÚ“ (ďalej len „JPÚ“). 

 1.2. Pôjde o poskytovanie služieb súvisiacich s procesom JPÚ pred podaním žiadostí 
o povolenie JPÚ na správny orgán ako aj počas prípravného konania za účelom 
zabezpečenia pozitívného nastavenia a stotožnenia sa predstaviteľov obce, vlastníkov 
dotknutých pozemkov a obyvateľov osídlenia MRK (ďalej len „dotknutí účastníci“) 
s postupom vysporiadania pozemkov postupom JPÚ. 

Ide hlavne o tieto činnosti: 

- práce na úvodných konzultáciach s dotknutými účastníkmi 

- zabezpečenie skupinových stretnutí  v štádiu prípravného konania JPÚ, ktorého 
cieľom je dosiahnutie súhlasu vlastníkov pozemkov v obvode JPÚ s konaním JPÚ 

- analýza realizovateľnosti projektu 

- spracovanie podkladov pre žiadosť o povolenie JPÚ a pre prípravné konanie 
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II. 
Doba výkonu zmluvy 

 2.1. Poskytovateľ začne vykonávať dohodnuté činnosti, po nadobudnutí platnosti 
 účinnosti Zmluvy o NFP na predmet zákazky „Podpora vysporiadania majetkoprávnych 
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových 
úprav“ pre objednávateľa, alebo podľa požiadaviek a dohody s Objednávateľom aj v skoršom 
termíne. 

  

III. 
Odmena a spôsob platby 

3.1. Poskytovateľ poskytne činnosti uvedené v článku I. tejto zmluvy objednávateľovi 
za dohodnutú odmenu, pričom maximálna výška odmeny je stanovená nasledovne: 

V počte 35 hodín x 35,- EUR, t.j. na 1225,-EUR bez DPH.  

3.2 Odmena je splatná po schválení a potvrdení vykonaných prác objednávateľom 
a to do 30 dní od vystavenia faktúry. 

 

IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

 4.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté činnosti s náležitou odbornosťou, 
v súlade so záujmami objednávateľa. 

 4.2. Poskytovateľ  je povinný oboznamovať objednávateľa so všetkými 
skutočnosťami, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní dohodnutej činnosti, najmä s tými, 
ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie činností uvedených v článku I.. 

 4.3. Objednávateľ je povinný včas poskytnúť poskytovateľovi všetky pokyny, 
písomnosti, informácie, prípadne iné doklady, ktoré sú potrebné na výkon dohodnutej 
zmluvnej činnosti podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu aj inú potrebnú súčinnosť, ak je táto 
vzhľadom na svoju povahu nevyhnutná, obvyklá alebo účelná pre riadne a včasné vykonanie 
dohodnutej činnosti. Objednávateľ pritom zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnosť 
a úplnosť poskytnutých podkladov. 

 4.4. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností počas doby, po 
ktorú je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať 
poskytovateľovi vyžiadané podklady, preto v takom prípade poskytovateľ nezodpovedá za 
prípadnú škodu spôsobenú omeškaním. 

 4.5. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými 
zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami určenými objednávateľom. Zároveň 
sa poskytovateľ zaväzuje pri výkone kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 
zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ je povinný strpieť výkone 
kontroly/auditu/overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy ak o takú súčinnosť požiada 
objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe poskytnutia 
zmluvy o NFP. 

            4.6. 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 dôverné. 

 

V. 
Odstúpenie od zmluvy 

 5.1. V prípade jednostranného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy sa tento 
zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z dohodnutej odmeny. 
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 5.2 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z dôvodov na strane 
zhotoviteľa, nie je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi za doterajšie činnosti. 

 

VI. 
Zánik zmluvy a ostatné ustanovenia 

6.1. Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.  
6.2. Zmluva o  konzultačnej činnosti môže zaniknúť aj dohodou oboch zmluvných 

strán v zmysle Obchodného zákonníka. 
6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke obce. 

 6.4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, počet  strán   tri,   pričom   každá 
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy zmluvy.  

 

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

 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi dňa 9.3.2021.              V Košiciach dňa 5.3.2021. 
   
 

 

 

 

 

 

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

        za objednávateľa                            za poskytovateľa 

               PhDr. Jaroslav Dujava                                      EuroGeo-CADaster s.r.o. 

                     Starosta obce                         Ing. Gergely Szabó - konateľ 
    


