
Zmluva o poradenských a konzultačných službách
Uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Medzi

Poskytovateľ:
Dušan Hagara
Sídlo: Slunečna 27,Neslovice 664 91
IČO: 07208146
DIČ: 6704026637
Bankové spojenie: CZ16 5500 0000 0056 8433 0002
Zápis v OR: Mestský úrad Ivančice, dňa 13.06.2018 pod číslom - 07208146 

(ďalej len „poskytovateľ“)
a

Objednávateľ:
Mesto Nová Baňa
Zastúpené: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00 320 897
DIČ:2021111455
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: SK19 0200 0000 0000 1442 9422 BIC:SUBASKBX
Mesto je zriadené na základe zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Predmet zmluvy

• Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude poskytovať konzultačnú, poradenskú 
a športovú činnosť pre Mesto Nová Baňa. Poskytovateľ sa bude zúčastňovať na rokovaniach 
na SFZ , SSFZ BB a OBLFZ ZH a bude zastupovať záujmy Mesta Nová Baňa a MFK Nová 
Baňa.

• Objednávateľ sa zaväzuje, že v rámci konzultačnej, poradenskej a športovej činnosti bude 
poskytovať súčinnosť a zaplatí za poradenstvo dohodnutú odmenu.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

• V rámci poskytovania poradenskej činnosti v zmysle čl. I. tejto zmluvy sa poskytovateľ 
zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami objednávateľa.

• Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi včasné, pravdivé, úplné informácie 
a predkladať potrebné materiály slúžiace k riadnemu poskytovaniu poradenskej činnosti.

• Objednávateľ požiada o poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti telefonicky alebo 
formou e-mailu, v ktorom požiada buď o písomné zodpovedanie otázky, alebo o osobné 
stretnutie s poskytovateľom. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poradenskú alebo 
konzultačnú činnosť bezodkladne.



Poskytovateľ vedie evidenciu poskytnutej poradenskej a konzultačnej činnosti, ako aj 
evidenciu dopravných nákladov poskytovateľa, ktorá slúži ako podklad pre vystavenie faktúry 
po odsúhlasení objednávateľom.

III.
Trvanie zmluvy

Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 25.11.2021 do 31.3.2022

IV.
Cena za poradenské a konzultačné služby

• Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej sadzbe za poskytovanie poradenskej a konzultačnej 
činnosti vo výške 25,00 € (slovom dvadsaťpäť eur) za hodinu.

• Dopravné náklady súvisiace s pracovnou cestou poskytovateľa za účelom zabezpečenia 
činností v zmysle tejto zmluvy, vrátane straty času budú na základe dohody zmluvných strán 
hradené vo výške 0,30. € za každý jeden kilometer cesty vykonanej poskytovateľom v priamej 
súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

• Odmena bude uhradená poskytovateľovi prevodom na účet CZ16 5500 0000 0056 8433 0002 
po ukončení jeho činnosti na základe vystavenej faktúry. Prílohou faktúry bude 
objednávateľom odsúhlasená evidencia podľa Článku 11., bod 4.

V.
Zánik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvy zaniká:

• Uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;

• Dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú podobu a musí byť riadne doručená 
druhej zmluvnej strane.

VI.
Záverečné ustanovenia

• Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy dobrovoľne udeľujú svoj súhlas v súlade so zák. 
18/2018 Z.z. v znení noviel. Osobné údaje budú použité pre potreby personálnej agendy 
po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto údajov. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy 
vyhlasujú, že osobné údaje budú použité len na tento účel.

• Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno jeho vyhotovenie obdrží 
poskytovateľ a jedno objednávateľ.

• Ostatné náležitosti zmluvy, ktoré nie sú v tejto zmluve uvedené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.



• Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po 
dohode obidvoch zmluvných strán.

• Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou podrobne oboznámili, obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V ''....<<^<7., dňa 25.11.2021 V Novej Bani, dňa 25.11.2021

Dušan Ha:

poskytovateľ

Mesto Nová Baňa
Mgr. MVDr. EJ^ňislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 

objednávateľ


