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ZMLUV A O PORADENSTVE A 
ORGANIZAČNOM AUDITE 

Dodávate!': Ing. Miroslav Vereš 

IČO : 
DIČ: 
Názov banky : 
č. účtu : 
Telefón: 

43717471 
1039855168 
UNI Credit Bank a.s . . Martin 

e-mail: veres@aoums.sk 
Zapísaný v ŽR SR pod č. 550-18949 na Obv. úrade Martin 

a 

Odberatel': MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Ul. l. Mája 2 

953 Ol Zlaté Moravce 

Štatutárny 
zástupca: Dipi.Ing. Peter lednár, CSc. 
IČO: 00308676 
OIC: 2021058787 

č. zmluvy: 1/2011 

Názov banky : Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Vráble 
č . účtu : 2626764642/1100 
Telefón: 037/6923925 
e-mail: pnmator@zlate[!loravce.eu 
www: www.zlatemorav<;.e._eu 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Jamrich, prednosta MsÚ 

I . 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 odst. 2 Obch. zákonníka v platnom znení 

ZMLUVU O PORADENSTVE A ORGANIZAČNOM AUDITE. 
Predmetom zmluvy je dohoda, podľa ktorej dodávateľ vykoná organizačný prieskum odberatel'a 

a zhodnotí súčasné organizačné usporiadanie a posúdi silné a slabé stránky v jednotlivých organizačných 
zložkách. Navrhne opatrenia na zefektívnenie a urýchlenie expanzie organizácie z pohľadu organizačného 
usporiadania a navrhne novú organizačnú štruktúru mestského úradu. Práce naviac vykoná dodávateľ pre 
odberateľa na základe písomnej objednávky odberateľa . 

l. Prieskum bude vykonaný v mesiacoch jún až júl 2011 a dodávateľ obdrží v sídle odberatel'a alebo 
elektronickou formou pred uskutočnením prieskumu podrobný popis stavu pracovných pozícií 
a vnútorných organizačných noriem a plánované rozvojové zámery spoločnosti. 

2. Dodávateľ na základe výsledkov prieskumu spracuje návrh novej, optimálnej organ izačnej štruktúry. 
Prieskum bude vykonaný v sídle odberateľa . Miestom výkonu prác podľa tejto zmluvy sú pracoviská 
odberatel'a, resp . dodávateľa podľa druhu vykonávaných prác. 

Termín konania: jún až júl 2011. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že od odovzdania organizačného auditu bude na požiadanie poskytovať 
konzultácie k poradenstvu po dobu 4 týždňov . 



II. 

Obidve strany sa vzájomne dohodli na cene za túto službu, ktorá je stanovená dohodou vo výške: 
1.500,-Eur /nie som platcom DPH/ a preplatenia cestovných náhrad dodávatel'ovi spojených s vykonaním 
organizačného auditu v zmysle platných zákonov. Cena bola stanovená v súlade so zákonom číslo 18/1996 
Z.z. o cenách vzájomnou dohodou. 

1. Odberateľ sa zaväzuje, že 50% dohodnutej čiastky uhradí na účet dodávateľa do 21 dní od podpísania 
tejto zmluvy. 

2. Ďalších 50% dohodnutej odmeny a vyúčtovanie cestovných náhrad vyplatí odberateľ na účet 
dodávatel'a na základe predloženej faktúry dodávatel'om so splatnosťou 7 dní. 

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti si dodávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
z omeškanej sumy za každý jeden deň omeškania. 

III. 

Zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou vo forme dodatku k tejto 
zmluve alebo výpoveďou ktorejkol\tek zo zmluvných strán. 

IV. 

Zmluvné strany sa zaväzuJu, že všetky obchodné informácie získané počas zmluvného vzťahu budú 
udržiavať v tajnosti, neposkytnú ich tretím osobám a súčasne sa zaväzujú, že budú dodržiavať Zákon NR 
SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

v. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Dodávate!' a odberateľ zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú. 

odberatel' 
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