
Zmluva o konzultačnej činnosti 

Porad ca: STAVOKOV PROJEKT, s.r.o. 
So síd lom: Brnianska 10, 911 05 Trenčín 
IČO: 36 301 949 
DIČ: 2020175322 
IČ DPH: SK2020175322 
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenč ín odd iel Sro vložka čís lo 10869/R 
Zastúpená: Ing. Jaros lav Repa, konateľ 
Bankové spojenie: československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK82 7500 0000 0040 0792 5565 
(ďalej len "Poradca") 

a 

Klient: 
So síd lom: 
IČO : 
D I Č: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
(ďalej len „Klient") 

Tren č ia n sky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 01 Trenčín 
36126624 
2021613275 
Ing . Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0078 0050 4489 

Poradca a Klient (ďalej spoločne len "Zmluvné strany") uzatvárajú túto Zmluvu o konzultačnej 
činnosti (ďalej len "Zmluva") v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. 
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"). 

čl. 1. 
Predmet Zmluvy 

1. Poradca sa zaväzuje, za podmienok stanovených touto Zmluvou, poskytovať Klientovi 
konzultačn ú činnosť a zrealizovať úkony v oblastiach špecifikovaných ďalej v čl. II. tejto 
Zmluvy. 

2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poradcovi za činnosť , poskytnutú podľa tejto Zmluvy, odmenu 
stanovenú ďa lej v čl. IV. tejto Zmluvy a poskytovať Poradcovi všetku súčinnosť potrebnú pre 
výkon činnosti. 

č l. II. 
Poskytované plnenia 

1. Poradca sa zaväzuje poskytovať, podľa tejto Zmluvy, Klientovi konzultačnú činnosť, a to 
s nasledujúcim predmetom zákazky: 
„Konzultač ná činnosť pri vyhodnotení ponúk predložených VO na s úťaže rámcových 
zmlúv pre pozemné a inžinierske stavby" 

2. Účelom konzultačnej činnosti je odborná konzultačná čin nosť autorizovaného projektanta so 
špecializáciou na inžin ierske stavby. Činnosť bude spočívať v odbornom poradenstve počas 
procesu verejného obstarávania pre predmety zákazky - pozemné stavby a inžinierske 
stavby, najmä odborného pripomienkovania komunikácie so záujemcami a uchádzačm i 
(žiadosti o vysvetlenie alebo o nápravu), vyhodnocovanie predložených ponúk po odbornej 
stránke, pripomienkovanie žiadostí o vysvetlenie adresovaných uchádzačom , apod. Konkrétny 
rozsah a množstvo poskytovaných služieb bude definovaný na základe konkrétneho Zadan ia 
prijatého od Klienta a potvrdeného Poradcom. 

3. Miesto realizácie zákazky: Trenč iansky samosprávny kraj , K dolnej stan ici 7282/20A, 911 01 
Trenčín ., respektíve sídlo poradcu, v závislosti od charakteru požadovanej konzultácie. 

čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poradca sa zaväzuje vykonávať konzultačnú činnosť pod ľa tejto Zmluvy s odbornou 
starostl ivosťou , chrán iť jemu známe záujmy Klienta a informovať Klienta priebežne 
a pravidelne o plnení predmetu tejto Zmluvy. 

2. Kl ient je povinný poskytovať Poradcovi všetku potrebnú súčinnosť a všetky informácie 
a podklady potrebné k plneniu konzu ltačnej č innost i Poradcu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú vzájomne spo lupracovať a aktívne pristupovať k riešeniu 
jednotlivých oblastí konzultačných činností poskytovaných podľa tejto Zmluvy. 

4. Klient je povinný zaplatiť Poradcovi odmenu v dohodnutej výške a termínoch v súlade s čl. IV 
tejto Zmluvy. 



5. Poradca odovzdá výsledky svojej činnosti vo forme a v termínoch podľa požiadaviek Klienta , 
s tým, že odovzdanie si Zmluvné strany vzájomne písomne potvrdia v Akceptačnom protokole. 

6 . Každá zo zmluvných strán si určí kontaktnú osobu/osoby, ktoré budú zabezpečovať vzájomné 
odovzdávanie informácií a spoluprácu, odovzdávanie potrebných dokumentov, podkladov a 
výs ledkov činnosti pod ľa tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde k zmene v osobách poverených k 
výkonu komunikácie podľa tohto odseku, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená iba 
písomným oznámením, doručeným druhej zmluvnej strane, uskutočniť zmenu alebo 
doplnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto zmeny a doplnenia nie sú považované za 
zmeny tejto Zmluvy a nebudú realizované formou dodatku k tejto Zmluve. 

Kontaktnou osobou na strane Poradcu je: 
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Repa 
Tel./Fax: +421 905 294 456 
E-mail: repa@stavokovprojekt.sk 

Kontaktnou osobou na strane Klienta je: 
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Šepták 
Tel./Fax: +421 901918174 
E-mail: rastislav.septak@tsk.sk 

č l. IV. 
Odmena a náhrada nákladov 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poradcovi za služby poskytované podľa čl. II tejto Zmluvy odmenu 
vo výške 17 500,00 Eur bez DPH, DPH vo výške 3 500,00 EUR, teda celkovú odmenu vo 
výške 21 000,00 Eur s DPH, ktorá bude uhradená v nasledovných častiach : 

a. prvá časť odmeny vo výške 6 000,00 Eur bez DPH , DPH vo výške 1 200,00 Eur, teda 
spolu vo výške 7 200,00 EUR s DPH po vyhodnotení ponúk časti „Ostatné" vo 
verejnom obstarávaní na zákazku: „Údržba a opravy majetku TSK - inžinie rske 
stavby'', na základe Kl ientom podpísaného čiastkového Akceptačného protokolu, 

b. druhú časť odmeny vo výške 11 500,00 Eur bez DPH, DPH vo výške 2 300,00 Eur, 
teda spolu vo výške 13 800,00 Eur s DPH po ukončen í činností podľa tejto zmluvy, na 
základe Klientom podpísaného finálneho Akceptačného protokolu. 

2. Odmena za služby zahŕňa všetky náklady Poradcu vynaložené v súvislostí s plnením 
predmetu tejto Zmluvy. 

3. Klient je povinný uhradiť Poradcovi odmenu podľa tejto Zmluvy na základe daňového dokladu 
(faktúry), ak nie je v tomto článku uvedené inak. Dátum splatnosti faktúry bude 30 dní od 
dátumu doručenia faktúry Kl ientovi . Prílohou každej faktúry bude podpísaný Akceptačný 
protokol. V prípade vrátenia chybnej faktúry zo strany Klienta bude splatnosť faktúry 30 dní 
odo dňa doručenia opravenej faktúry Klientovi. 

č l. v. 
Chránené informácie 

1. Všetky informácie poskytnuté ktorou koľvek zo Zmluvných strán pri plnení povinností podľa 
tej to Zmluvy, sú považované za prísne dôverné a nesmú byť sprístupnené alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom sprostredkované tretím osobám, s výnimkou informácií, ktoré boli v okamihu 
poskytnutia verejne známe alebo informáci í, ktoré Zmluvné strany získali od tretích osôb. 

čl. Vl. 
Doba platnosti zm luvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to až po ukončenie procesu verejného 
obstarávania na súťaže rámcových zmlúv pre pozemné a inžinierske stavby (predbežné názvy 
zákaziek, ktoré budú spresnené: „Údržba a opravy majetku TSK - inžinierske stavby" a 
„Údržba a opravy majetku TSK - pozemné stavby"), najdlhšie však na dobu dvanástich (12) 
kalendárnych mesiacov, ak nebude obojstranne dohodnuté inak. 

2. Klient je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak poradca nebude vykonávať svoju 
činnosť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Odstúpenie musí vyjadriť písomne 
doporučeným listom doručeným poradcovi. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy nastáva dňom jej 
doručen ia druhej strane V tomto prípade poradcovi vzniká nárok na vyplatenie odmeny za 
dobu výkonu predmetu zmluvy. 

3. Poradca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že klient neposkytuje súčinnosť v zmysle 
tejto zmluvy. 
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č l. VII. 
Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

1. Poradca sa zaväzuje vykonávať konzultačnú činnosť riadne a včas , v súlade s podmienkami 
ustanovenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 

2. Poradca je povinný postupovať pri vykonávaní konzu ltačnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou . Činnosť, na ktorú sa zaviazal , je povinný uskutočňovať podľa pokynov klienta 
(ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré 
poradca pozná alebo musí poznať. 

3. Poradca nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
klienta ak ani pri vynaložení odbornej starostl ivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 
ich nevhodnosť klienta upozornil a ten na ich použití trval. 

4 . Poradca zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od klienta na výkon konzultačnej 
činnosti. 

5. Poradca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne klientovi v súvislosti s výkonom konzu ltačnej 
činnosti, ak konzultačná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostl ivosťou , riadne alebo 
včas. 

6. Zmluvné sankcie: V prípade, ak poradca pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti 
ustanovené podľa tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1 % z odmeny bez DPH , ktorá mu prináleží za výkon konzultačnej činnosti za každé 
jednotlivé porušenie, pričom týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

č l. VIII. 
Záverečn é ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnené. 
2. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť a dopÍňať iba formou písomných dodatkov 

podpísaných oboma Zmluvnými stranami s výnimkou stanovenou v čl. III „ ods. 6 tejto Zmluvy. 
3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v (2) dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, p ričom každá zo 

zmluvných strán získa po ( 1) jednom vyhotovení Zmluvy. 
4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy ukáže alebo sa neskôr stane neplatným 

alebo neúčinným , nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné . Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej 
Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. Do doby dosiahnutia dohody Zmluvných strán platí 
zodpovedajúca právna úprava. 

5. Zmluvné strany sa dohodli , že všetky spory, ktoré medzi nimi vzn iknú z právnych vzťahov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane sporov o platnosť alebo výklad tej to Zmluvy, budú 
prednostne riešené formou vzájomnej dohody Zmluvných strán. Ak dohoda v spornej veci 
nebude dosiahnutá najneskôr do tr idsať (30) dní odo dňa predloženia prvého návrhu na 
riešenie sporu ktoroukoľvek zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane, je ktoráko ľvek zo 
Zmluvných strán oprávnená predložiť spor na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému 
všeobecnému súdu v Slovenskej republike. 

6. Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo preč íta li , jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu , pripájajú svoje podpisy. 

V Trenčíne, dňa 07.06.2016 

Poradca 
STAVOKOV PROJEKT. s.r.o. 

···· ·· · ···· ·· ····· ····· ··· ················!/· 
Ing. Jaroslav Repa, konateľ 

/ 

V Trenčíne, dňa „ .. „ :-: . 9 JúN 2016 

Klient 1:-\.§ľ-M 
Trenčiansky samospr~.8~raj_ 

.„ ... ~. „ .. ... „ „„„\ „ .. . „ . . „ „„ .... .. „ 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
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