
Z M L U V A  O P O S K Y T O V A N Í  S L U Ž I E B
č. 0 0 1 / 2 0 1 8

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: 
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 

Registrácia:

Ing. Alena Dlhopolčeková - EkoAli
Predmier 272, 023 54 Turzovka 
Ing. Alena Dlhopolčeková 
51 192 021 
1073008277
Primá banka Slovensko, a.s., 4966367001/5600 
IBAN: SK76 5600 0000 0049 6636 7001 
živn. reg. 520-28557

(ďalej len "Poskytovateľ")

a

Obchodné meno: 
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 

Registrácia:

KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
Peter Šulgan -  konateľ spoločnosti
36 779 806
202238062
SK202238062

IBAN:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 
Vložka č. 18990/L

(ďalej len "Objednávateľ")

č l. I
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi,
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, konzultačné a poradenské služby pri realizácii 
v rámci zodpovedného zástupcu v tepelnej energetike a záväzok Objednávateľa 
poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho záväzku včas a riadne všetku potrebnú 
súčinnosť, zaobstarať potrebné podklady a informácie a zaplatiť Poskytovateľovi 
odplatu v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy.



2) Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ je 
v omeškaní s úhradou odplaty alebo náhrady nákladov v zmysle čl. 3. tejto Zmluvy 
o viac ako 10 dní. Nárok na úhradu príslušnej zmluvnej odplaty a príslušných 
úrokov z omeškania, určených v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, nie 
je týmto dotknutý. Úrok z omeškania sa stáva splatným dňom vzniku omeškania.

3) Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany sú oprávnené túto 
zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 1 
mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom 
pre obe zmluvné strany, pričom každý rovnopis sa považuje za originál.

2) Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

Strany týmto potvrdzujú, že táto zmluva predstavuje ich úplnú dohodu ohľadne 
celého jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce písomné či ústne 
dojednania.
V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným 
alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom 
strany sa zaväzujú príslušné ustanovenie nahradiť novým, platným, účinným 
a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo 
najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom 01.01.2018.
4) Strany týmto prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy.

v Krásne nad Kysucou, dňa 02.01.2018 v Krásne nad Kysucou, dňa 02.01.2018

Č l. V
Záverečné ustanovenia
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