
-. Zmluv a
o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpeČovaní kompetencií
a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany Životného

prostredia v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany:

Obchodné meno: lng. Ján Profant
Sídlo: Kúpel'ná 520185,050 01 Revúca
Zastúpený: Ing. Ján Profant
IČo: 32956550
DIČ: 1023675246
Bankové spojenie: SK42090000000051583l6366
(d'alej len "dodávateť")
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V Obec:
Sídlo:
Zastúpený:
IČo:
DIČ:
Počet obyvatel'ov:
(d'alej len "klient")

Revúcka Lehota
Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Lubeník
MVDr. Ján Šeševička - starosta
003287 1 5

2020744825
305

Ý

preambula

Zmluvnó strany sa dohodli na prijatí tejto Zmluvy o poskytovaní sluŽieb pri zabezpeČovaní

kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany
životného prostredia.

čt. l.
Predmet zmluvy

l. Dodávatel' sa zavázuje posky.tovat' klientovi konzultačné a poradenské sluŽby Pri
zabez,pečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich ztýchto právnych predpisov:

a) Zákon č. 543t2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorŠÍch

predpisov a jeho vykonávacie predpisy;

b) Zákon č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskorších predpisov ajeho vykonávacie predpisy;

c) Zákon č.36412004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372ltgg0 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v znení neskorších predpisov ajeho vykonávacie predpisy;

d) Zákon č. 442t2002 z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o

zmene a doplnení zékona č. 27612007 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

v zneni neskorších predpisov ajeho vykonávacie predpisy;

e) Zákon č. 13712010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov ajeho
vykonávacie predpisy;

1) Zákon č. 40llt998 Z.
neskorších predpisov.

z. o poplatko ch za znečist'ovanie ovzdušia v znení

2. Pre účely tejto zmluv)/ sa pod pojmom
služieb pri zabezpečovaní konrpetencií

poskytovania konzultačných a poradenských
a povinností obce vyplývajúcich z právnych



predpisov v oblasti ochrany životného prostredia rozurnie postup v súlade s platnými
právnymi predpismi.

čt. n.
Čas plnenia

Dodávatel' sa zavázuje poskytovat' služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy priebežne odo dňa po

uzavreti tejto zmluvy.

čt. tlt.
Miesto plnenia

Miestom plnenia konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a
povinností obce vyplývajúcich zprávnych predpisov v oblasti oclrrany životného prostredia
sú priestory obecných úradov dotknutých obcí a miesto podnikania dodávatel'a,

č.lv.
Cena poskytovaných služieb

1. Cena poskytovaných služieb bola dohodou zmluvných str,án stanovená nasledovne:
a) obce do 200 obyvatel'ov 10,00 € mesačne vrátane DPH, slovom desat' eur

mesačne vrátane DPH.
b) obce od 201 do 500 obyvatel'ov 20,00 € mesačne vrátane DPH, slovom dvadsat'

eur mesačne vrátane DPH.
c) obce od 501 do 1000 obyvateťov 30100 € mesačne vrátane DPH, slovom tridsat'

eur mesačne vrátane DPH.
d) obce od l00l aviac obyvatel'ov 40100 € mesačne vrátane DPH. slovom

šfyridsat' eur mesačne vrátane DPH.
2. Splatnost'ceny poskytovaných služieb je do l5 dní po vystavení faktúry.

čt. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Dodávatel' je povinný poskytovat' uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi

predpismi riadne a včas, pričom jeho plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej

súčinnosti zo strany klienta, najmá včasným poskytnutím všetkých potrebných podkladov
a informácií k nim.

2. V prípade omeškania klienta pri odovzdávaní potrebných podkladov nezodpovedá
dodávateť za pripadný vznik škody v dósledku ich oneskoreného spracovania alebo

oneskoreného odovzdania.
3. V prípade, že podklady klienta budú vykazovať nedostatky týkajúce sa ich obsahu alebo

formy, sú zmluvné strany povinné zabezpečit'osobné prejednanie zistených nedostatkov.

Dodávatel' nie je zodpovedný za vecni a číselnú správnosť prevzatých podkladov.
4. Odmena dodávateťa za poskytnuté služby sa uhrádza mesaěne na základe faktúry

vystavenej dodávatel'om prevodom na úěet dodávatefa alebo v hotovosti na základe

vydania príjmového pokladničného dokladu.
5. V prípade, že s|užby poskytnuté dodávatel'om budú v rozpore so všeobecne záváznými

právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán a budú v nich obsahové či formálne

nedostatky, má klient nárok na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov,



6, Obe zmluvné strany sa zavázujú zachovávat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach,
ktorých zverejnenie by mohlo by' spósobilé poškodit' obchodné záujmy druhej zmluvnej
strany.

č. vl.
Platnost'zmluvy

l. Zmlwa nadobúda platnost' dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnost' dňom jej zverejnenia.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 0l,07 .2019.
3, Zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou možno zrušit'dohodou zmluvných strán alebo

výpoved'ou.
4, Klient móže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dóvodu s výpovednou lehotou 30 dní,

ktorá začína plynút'prvým dňom nasledujúcim po kalendámom mesiaci, v ktorom bola
doručená písomná výpoved'.

5. Dodávatel' móže vypovedat'túto zmluvubez uvedenia dóvodu s výpovednou lehotou 30
dnÍ. ktorá zaěina plynút' prvým dňom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom
bola doručená písomná výpoved'.

čt. vIl.
Zodpovednost'za škodu

l. Dodávatel'zodpovedá klientovi za škodu na veciach prevzatých od klienta.
2. Za správnost' a úplnost' všetkých podkladov predložených dodávatefovi na spracovanie

zodpovedá klient.

čl. vttt
záverečné ustanovenia

Klient súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre účely potrebné v súvislosti s plnením
tejto zmluvy,
Všetky zmeny a doplnky k te.jto zmluve sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch
zmluvných strán.

3, Táto zmluva bola uzavretá podfa slobodnej, vážnej a určitej vóle oboch účastníkov,
neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok.

4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli-jej obsahu, túto v celom rozsahu schval'ujú a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, zktorýchkaždá zmluvná strana obdrží
po jednom exemplári.

V Revúckej Lehota dňa:09.07,2019

lrq. JÁt PnOFAtlT
láa _-alra

l.

2.

títo ju

rďúrpodpis dodávate|á podpis klienta


