
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmluva o poskytovaní služieb č. 5/2013 
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 

 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ: 
Názov: Základná škola internátna pre žiakov s naruš enou komunika čnou  
 schopnos ťou 
Sídlo: Brezolupy 30 
IČO:  17050154 
DIČ: 202 105 46 62 
Zastúpený: Mgr. Jana Kupková 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo ú čtu: 7000444121/8180 
(ďalej len Objednávateľ) 
 
a 
 
Poskytovate ľ:                      
Obchodné meno: Vzdelávacia spolo čnos ť V.S., s.r.o. 
Sídlo: A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice 
IČO: 35 847 972 
DIČ:  2021704058 
Zastúpený: Ing. Ivan Fusko 
Spolo čnos ť zapísaná: v OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 13699/N 
  
Bankové spojenie:    
(ďalej Poskytovateľ) 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa  v rámci 
implementácie projektu „Škola 21. storočia“ ITMS kód 26110130435, ktorý  je spolufinancovaný z ESF 
prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie kurz  Informa čné a komunika čné technológie 
v školskej praxi  a záväzok Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odplatu 
podľa Článku III tejto zmluvy a za podmienok podľa Článku IV tejto zmluvy.  
Poskytovateľ v zmysle zmluvy sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi akreditovaný vzdelávací 
program v rozsahu 40 hodín absolvovaných prezenčnou formou. Obsahovou náplňou vzdelávacieho 
programu bude získanie a rozvíjanie kompetencií v oblasti práce s operačnými systémami, 
kancelárskymi aplikáciami a komunikačným softvérom, bezproblémové ovládanie funkcií v MS 
OFFICE 2010 využiteľných vo výchovno – vzdelávacom procese. Cieľovou skupinou je 15 
pedagogických zamestnancov školy. Frekventanti vzdelávacieho programu budú rozdelení do 2 
skupín. Vzdelávací program bude ukončený záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom 
vzdelávania. Po úspešnom ukončení vzdelávania bude frekventantom vydané osvedčenie s určeným 
počtom kreditov. 
2.2 Miestom dodania služby je Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, 957 01 Brezolupy 30 
 



 
Článok III 
Odplata 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto zmluvy prináleží Poskytovateľovi za poskytnuté 
služby v zmysle Článku II tejto Zmluvy odplata vo výške 2 895,- € s DPH (slovom 
dvetisícosemstodeväťdesiatpäť Eur), v ktorej sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa. 
 

Článok IV 
Platobné podmienky 

4.1 Poskytovateľ po poskytnutí služby vystaví na základe tejto Zmluvy faktúru. Poskytovateľ sa 
zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi. Lehota splatnosti faktúry bude 30 
dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú faktúru do 30 dní od jej doručenia. Uhradením 
sa pre účely tejto  Zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Poskytovateľa uvedený 
v Článku I tejto Zmluvy. 
 

Článok V 
Doba platnosti 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
5.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi. 
5.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dátumu ukončenia vzdelávania pedagogických 
zamestnancov Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 
v Brezolupoch v rámci kurzu Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi  najneskôr však 
do   30. 4. 2014 
5.4 Túto zmluvu je možné ukončiť nasledovne: 
 5.4.1 dohodou zmluvných strán 
 5.4.2 odstúpením od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 
 

Článok VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 6.1.1 poskytnúť služby tak, aby sa dosiahol cieľ sledovaný požadovanou službou, 

6.1.2 pri plnení postupovať s odbornou starostlivosťou, využívajúc pri tom všetky svoje odborné 
znalosti a schopnosti 
6.1.3 informovať Objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
zmenu predmetu plnenia alebo jeho výsledku, a ktoré zistil pri plnení tejto Zmluvy. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
7.2 Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 
a Poskytovateľ jedno vyhotovenie. 
7.4 Zmluva je vyhotovená v slovenskej verzii 
7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy.  
7.6 Spory alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo 
v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou sa budú riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou, a to 
vzájomnými rokovaniami zmluvných strán vedenými v dobrej viere. Ak sa tieto spory alebo 
nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po takýchto vzájomných rokovaniach zmluvných strán, a to 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť 
tieto spory alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy 
alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému 
súdu Slovenskej republiky. 
7.7 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, číslo zmluvy 065/2012/1.1/OPV, uzatvorenej medzi Agentúrou MŠVVaŠ SR pre 



štrukturálne fondy EÚ a Objednávateľom pre projekt s názvom Škola 21. storočia, ITMS kód: 
26110130435 a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: Poskytovateľ NFP s ním poverené osoby; Útvar následnej 
finančnej kontroly a nimi poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej 
kontroly, certifikačný orgán a ním poverené osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 
poverené osoby; Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, Osoby 
prizvané uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brezolupoch, 26. 8. 2013 V Leviciach, 8. 8. 2013 
za Objednávateľa  za Poskytovateľa 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kupková Ing. Ivan Fusko 


