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ZMlUVA O PORADENSTVE V OBLASTI ENERGETIKY 

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obch. zák. 

1. Objednávatel'om : 

Názov, obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpeným: 
Bankové spojenie: 

v 

C. účtu : 

IČO: 
IČ DPH: 

medzi 

KRASBYT, s.r.o. 
Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Stanislav Sýkora- konateľ spoločnosti 

36 779 806 
SK 20223 80602 

v 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Zilina v odd. Sro vo vložke č.l8990/L . 

2. Poskytovatel'om : 

Názov, obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpeným: 
Bankové spojen ie: 

v 

C , cvtu . u : 
IČO: 
DIČ : 

v 

IC DPH: 

IDJ s.r.o. 
Nová Ves 31781105, 962 12 DETVA 
Igor Slemenský- konateľ lačnosti 

36808156 

Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel:Sro, Vložka číslo : 13377/S. 

I. , 
Učel a povaha zmluvy. 

, 
Táto zmluva sa uzaviera podľa § 269 ods. 2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva. Učelom 

tejto zmluvy je upraviť vzáj omné vzťahy pri poskytovaní poradenstva v oblasti energetiky. 

rr. 
Predmet zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy je výkon poradenstva v oblasti činnosti energetického hospodárstva 
a výkonu odbomého zástupcu v oblasti tepelnej energetiky pre povolenie č. 2007T 03 70 na predmet 
podnikania výroba tepla, rozvod tepla v zmysle zákona č. 276/200 l Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

In. 
Lehota plnenia. 

3 .l. Poskytovateľ bude činnosti podľa čL IL tejto zmluvy vykonávať samostatne a nebude mať 
povinnosť výkon činnosti podl'a čl. II. tejto zmluvy vykonávať na pracovisku firmy Krasbyt, s.r.o .. 
3.2. Všetky výsledky činností podľa čl. II. tejto zmluvy bude poskytovateľ odovzdávať 
v ústnej, písomnej, alebo elektronickej forme (formou - prenosom USB krúčom do osobného počítača 
konateľa spoločnosti). 



v. 
Odmena. 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonávané práce podľa čl. II. tejto zmluvy vo 
výške 200!00 € bez DPH, slovom dvesto eur mesačne . Pri každej osobnej konzultácii vykonanej vo 
finne Krasbyt, s.r.o. je poskytovateľ oprávnený vyfaktúrovať náklady na dopravu a to vo výške 0,35 
€/km bez DPH. 

Odmena bude splatná na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou do 14 dní od doručenia. 

v. 
Doba platnosti. 

5.1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Poskytovateľ začne poskytovať dohodnuté služby od 
1.5.2013 . 
5.2. Túto zm luvu môžu zmluvné strany jednostranne a bez uvedenia dôvodu zrušiť. Zrušenie zmluvy 
musí byť písomné a je platné okamžite od chvíle podania. 

VI. 
Ostatné dojednania. 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje práce vykonávať s maximálnou odbornou starostlivosťou. 
6.2. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi, všetky okolnosti, 
ktoré zistil a h.'toré môžu mať negatívny vplyv na objednávateľa. 

6.3. Poskytovateľ zabezpečí ochranu údajov o objednávateľovi ako aj o klientoch objednávateľa, 
o ktorých sa pri výkone prác dozvie a to aj po skončení platnosti zmluvy. 
6.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 
informácie na iné účely. 
6.5. Objednávater je povinn)' poskytnúť poskytovateľovi YŠetku potrebnú súčinnosť. pre kYal itné 
a včasné plnenie dojednaných úloh. 

VII. 
Záverečné ustanovenia. 

7.1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej rozsahu. 
7.2. Meniť, alebo dopÍiíať text tejto zmluvy možno len formou píso1m1ých dodatkov dohodnutých 
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
7.3 . V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkjm ustanovenia Obchodného 
zákonníka, a ostatné všeobecné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 
7 .4. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto 
vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Detve, dňa 25.6.2013 
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Stanislav Sýkora 
konateľ spoločnosti 

objednávateľ 

Igor Slerr~;enský 
konateľ spoločnosti 

poskytovateľ 
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