
Zmluva č. 1/2022/OVES EDU-CONSULTANT 

Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia 
uzatvorená v súlade s ust. $ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
medzi zmluvnými stranami: 
Objednávateľ: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
so sídlom: 956 08 Horné Obdokovce 1 

zastúpená: PhDr. Miriama Brachová, riaditeľka, MBA 

IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
(ďalej len „objednávateľ“) 

Poskytovateľ: OVES EDU — CONSULTANT, s. r. o. 
so sídlom: Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice 
zastúpená: Mgr. Katarínou Tamášovou Karácsonyovou 
Ičo: 51948273 
DIČ/IČ pre DPH: 2120839281 / SK2120839281 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

Článok |. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia 

poskytovateľom objednávateľovi v nasledovných oblastiach: 
A. Personálne riadenie „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

B. Odmeňovanie zamestnancov a zákonné nároky zamestnancov 

Článok II. 
Povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať poradenstvo v oblasti personálneho riadenia a odmeňovania objednávateľovi. 
2. Vrámci tohto záväzku bude pre odberateľa: 

2.1. poskytovať poradenstvo a metodiku v rámci personálnej a mzdovej agendy, 
2.2. poskytovať poradenstvo na nápravu vzniknutých nedostatkov v rámci personálnej a mzdovej 

agendy, 
3. Poskytovateľ zabezpečí poradenstvo aj formou sledovania a zverejňovania legislatívnych zmien, zverejňovaním 

nových povinností objednávateľa v oblastiach uvedených včl. ll. ods. 2 prístupom na uzamknutú zónu webu 
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4. Poskytovanie poradenstva prebieha telefonicky alebo formou elektronickej pošty cez dohodnuté kontaktné osoby. 

5. Vprípade ak je poskytovateľ nezastihnutý, poskytovateľ sa zaväzuje riešiť poradenstvo a problémy objednávateľa vo 
forme poradenstva mailom, alebo telefonicky najneskôr do 96 hodín od času požiadavky objednávateľa, pričom sa do 

tohto času nezapočítava sobota, nedeľa ani štátne sviatky. 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať konzultantskú a poradenskú činnosť formou elektronickej, prípadne telefonickej 

konzultácie v rozsahu 2 hodín za mesiac. V prípade potreby je možné rozsah hodín konzultácie presunúť z aktuálneho 
mesiaca do nasledujúceho mesiaca. Presuny hodín konzultácie sú limitované na aktuálny štvrťrok. 

Článok Ill. 
Cena 

1. Cena za poskytnutie činnosti špecifikovaných v článku |. a článku Il. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za plnenie predmetu zmluvy cenu za hodiny vo 

výške 50 EUR (slovom päťdesiat ) bez DPH. Mesačná paušálna suma sa určuje nasledovne: 
"Cena bez DPH VEUR DPHVEUR Cena s DHVEUR 

cena za hodinu. M 50,00 10,00 60,00 
cena za 1 hodiny mesačne 50,00 10,00 60,00 

cena za štvrťrok 150,00 30,00 180,00 
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