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RÁMCOVÁ 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH A PRÁVNYCH 

SLUŽIEB  
Klient:   

Obch. názov: Obec Kyncelová 

 Sídlo: Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová 

IČO: 00647659 

DIČ / IČ DPH: 2021108914      

Konajúci prostr.: Ing. Martina Kubišová, PhD. 

E-mail   

a 

Poskytovateľ: 

Obch. názov: Mgr. Július Ernek, A.K. 

 Sídlo: Kremnička 3, Banská Bystrica 

IČO:  

DIČ / IČ DPH:       

Konajúci prostr.: Mgr. Július Ernek 

E-mail  julius.ernekii@gmail.com 

   
 

   
č l á n o k  I.  PREDMET ZMLUVY............................................                  ........................................................................... 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie: 

A. poskytovanie služieb zabezpečovania verejného obstarávania  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
vrátane realizácie verejného obstarávania  - mimo elektronického trhoviska, ako aj vrátane všetkých informačných povinností 
verejného obstarávateľa, 

B. poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečovaním vyjadrení, posúdení, stanovísk a inej dokumentácie súvisiacej so 
stavebnými konaniami kde stavebníkom je klient, alebo iná osoba (pokiaľ tak určí klient), vrátane právnych analýz 
a konzultácie v stavebných veciach, 

C. poskytovanie služieb súvisiacich s konaním v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,  
D. konzultačnej a poradenskej činnosti klientovi v oblasti záväzkových, pracovných, správnych, obchodných a iných právnych 

vzťahov, vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie, vypracovanie vyjadrení, stanovísk, žalôb a iných právnych materiálov 
a rovnako tak vrátane zastupovania pred súdom,  

E. zabezpečovanie informovanosti klienta o novelách zákonov, vyhlášok priamo súvisiacich s výkonom obecnej samosprávy 
a štátnej správy, vrátane kontrol či vypracovávania VZN obce.  

 
 

č l á n o k   II .  ODMENA  POSKYTOVATEĽA                                                                                                      ........................... ................      

1. Odmena je dohodnutá ako paušálna na sumu 100,- EUR bez DPH mesačne. Splatná mesačne na základe faktúry, ktorú 
poskytovateľ služby vystaví do 10 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý odmena prináleží.  
 

č l á n o k  III .  HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU PRÁVNEHO POSKYTOVATEĽA....                              .....   
1. Hotovými výdavkami sú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy. Náhrada týchto 

výdavkov nie je zahrnutá do odmeny. 
2. Hotové výdavky je klient povinný vopred zálohovať vo výške 100 % ich predpokladanej výšky a následne v plnej výške nahradiť, 

pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Klient je povinný najmä včas uhrádzať súdne, správne, či iné poplatky priamo konajúcemu 
orgánu a to na výzvu tohto orgánu alebo na výzvu poskytovateľa služby.  
 

č l á n o k  IV .   NIEKTORÉ POVINNOSTI KLIENTA.........           ....................                  ......................................     

Klient sa zaväzuje, že pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy odovzdá poskytovateľovi všetky potrebné listiny a podklady, udelí 

potrebný počet plnomocenstiev a pravdivo ho bude včas informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach.  
 
č l á n o k  V. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY........                      ............................................... ...................................................................... 
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 
2. Táto zmluva zaniká  

(i) dohodou zmluvných strán, ku dňu v nej uvedenom,  
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(ii) odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, 
(iii) vypovedaním tejto zmluvy s 2 mesačnou výpovednou dobou  

  
 

č l á n o k  VI .  OSOBITNÉ USTANOVENIA...........................     .................................................................................................... 
1. Klient podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol vopred poučený  (i) o možnosti žiadať spracovateľa osobných údajov o opravu 

chybne spracovaných osobných údajov, (ii) o možnosti žiadať o likvidáciu svojich osobných údajov po ukončení platnosti tejto 
zmluvy,  (iii) o tom, že poskytovateľ spracúva osobné údaje klienta vo svojom sídle a osobne dohliada nad bezpečnosťou 
spracovania jeho osobných údajov a (iv) o možnosti žiadať o poskytnutie informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje klienta bude spracúvať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných 
údajov. Na spracúvanie osobných údajov dáva klient svoj súhlas. 
 

č l á n o k   VIII . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA......................................... ..........................     ...................................... 
1. Pre doručovanie  písomností platia adresy uvedené v záhlaví zmluvy (aj e-mailové). Zásielka sa považuje za doručenú aj jej 

vrátením odosielateľovi, i keď sa adresát o nej nedozvedel, resp. odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu. Zmluvné strany si pre 
doručovanie poštou dohodli úložnú lehotu 8 dni.  

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, poskytovateľ dostane jeden rovnopis a klient jeden rovnopis.  
3. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy podrobne oboznámili a na znak súhlasu túto zmluvu podpísali. 

 
V Kynceľovej  dňa .........................                  V Banskej Bystrici,  dňa ................................. 

 
 

 
Klient: ..........................................................        Poskytovateľ: .......................................................... 


