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spis.č.: 10188/2014-M_ODOM 

zázn.č.: 52712/2014 

 

 

Zmluva o poskytnutí služieb 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v súlade s  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej   

  republiky 

 Sídlo:  Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu 

IČO:   00 681 156 

DIČ:   2020796338 

Banka:   Štátna pokladnica 

č. účtu:   SK1781800000007000106819  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2  Poskytovateľ :   

Sídlo:  

Zastúpený:   

IČO:                    

DIČ:                        

Banka:                 

č. účtu:                  

   

zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava... 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“) 

  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Služby spojené 

s organizáciou koncoročnej konferencie“, ktoré bolo vykonané Objednávateľom, ako 
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verejným obstarávateľom, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi, a to 

v zmluvne dohodnutom rozsahu a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

Zmluve, služby spojené s organizáciou koncoročnej konferencie (ďalej len „služby“), 

ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

za riadne poskytnuté služby cenu dohodnutú v Zmluve.  

 

Miestom plnenia sú priestory ........................, so sídlom .............. v Bratislave. 

 

 

Článok 3 

Cena 
 

3.1. Cena za poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy a opisu požadovaných služieb 

uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného 

obstarávania a v súlade s ponukou Poskytovateľa a ako pevná zmluvná cena predstavuje 

sumu vo výške xxx  € bez DPH (slovom xxxxx eur bez DPH) a xxxx EUR s DPH 

(slovom xxx eur s DPH). Štruktúrovaný rozpočet cenný je uvedený v prílohe č. 1 

Zmluvy. 

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v bode 3.1. je konečná a zahŕňa náhradu 

všetkých hotových výdavkov vynaložených Poskytovateľom pri poskytnutí služieb 

podľa tejto Zmluvy.  

 

3.3. Za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi cenu v zmysle 

doručenej faktúry podľa článku 4, ktorá bude vystavená na sumu zodpovedajúcu 

skutočnému stavu hostí zúčastnených na konferencii.  

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

4.1. Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny za riadne poskytnutie služieb je faktúra vystavená 

Poskytovateľom a doručená Objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla. Za 

správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej 

hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Dodávateľ v plnom rozsahu. 

Podkladom pre vystavenie faktúry je Objednávateľom podpísaný „Protokol o prevzatí“ 

podľa článku 5 Zmluvy.  
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4.2. Poskytovateľom vystavená faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia v listinnej podobe na adresu sídla Objednávateľa. 

 

4.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky o účtovníctve. V prípade, ak vystavená faktúra nebude 

obsahovať náležitosti podľa tohto článku, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru 

vrátiť Poskytovateľovi na opravu alebo na vystavenie novej faktúry. V takomto prípade 

sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová šesťdesiatdňová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi podľa bodu 4.2. 

Zmluvy.  

 

4.4. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie poskytovateľ a objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO,  

DIČ), 

- číslo zmluvy, 

- označenie ,,faktúra“ a jej číslo, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 

- fakturovanú sumu – cenu za skutočne dodaný predmet zmluvy, 

- dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 

- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poskytovateľa. 
 

4.5. Vystavenú faktúra za riadne poskytnuté služby uhradí Objednávateľ bezhotovostne, a to 

bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody 

na strane Štátnej pokladnice, nie je Objednávateľ po túto dobu v omeškaní so 

zaplatením fakturovanej sumy. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania 

fakturovanej čiastky z Objednávateľovho účtu. 

 

4.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas. V prípade, ak sa 

Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej faktúry, Poskytovateľ môže 

od Objednávateľa požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške vo výške 0,03% 

z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.  

 

 

 

Článok 5 

Plnenie zmluvy  

 

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby podľa tejto Zmluvy riadne 

a kvalitne, a to v mieste plnenia, v čase, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto 

Zmluve. Podmienky poskytnutia služieb sú rozpísané v prílohe č. 1 Zmluvy. 

 

5.2. V prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s poskytnutím služieb podľa tejto 

Zmluvy, Objednávateľ môže od Poskytovateľa požadovať zaplatenie úrokov 

z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 
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5.3. Objednávateľ má právo skontrolovať úroveň poskytnutých služieb a v prípade ak 

kontrolou zistí nedodržanie podmienok dohodnutých v Zmluve, je oprávnený 

požadovať od Poskytovateľa zľavu vo výške rozdielu medzi požadovaným a skutočne 

poskytnutým plnením. Poskytovateľ je povinný túto zľavu poskytnúť. 

 

5.4. Poskytovateľ po poskytnutí služieb podľa tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi 

v listinnej podobe „Protokol o prevzatí“, ktorého prílohou je „Zoznam poskytnutého 

plnenia“. Poskytnutie služieb zo stany Poskytovateľa sa považuje za riadne splnené 

podpísaním „Protokolu o prevzatí“ zo strany Objednávateľa. 

 

5.5. Objednávateľ je povinný podpísať „Protokol o prevzatí“, a to najneskôr do 5 dní odo 

dňa jeho doručenia, ak boli služby Poskytovateľa poskytnuté v súlade s touto zmluvou.  

 

 

 

Článok 6 

Povinnosti  

 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby vo svojom mene, na vlastné náklady, na 

vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou podľa 

dohodnutých podmienok a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutých služieb. 

 

6.2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ním poskytnutého plnenia, ktoré vznikli realizovaním 

prác jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi.  

 

6.3. Poskytovateľ je povinný pri použití verejných prostriedkov dodržiavať zásady 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia.  

 

6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to až  do 

konca roka 2020, a to oprávnenými osobami, ktorým sa zaväzuje poskytnúť potrebnú 

súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly a auditu sú najmä:  

 

a) Objednávateľ a ním poverené osoby,  

b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR,  

d) príslušná Správa finančnej kontroly, 

e) certifikačný orgán  a nimi poverené osoby, 

f) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

g) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušným 

    právnymi predpismi Slovenskej republiky  a EÚ. 
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Článok 7 

Zodpovednosť za spôsobené škody  

 

7.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností jednej zo zmluvných strán sa 

spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) o náhrade škody.  

 

 

 

Článok 8 

Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu 

 

8.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa usporiadania koncoročnej 

konferencie, ale najneskôr do 30. decembra 2014.  

8.2. Platnosť tejto Zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 9.1. zaniknúť 

písomnou dohodou účastníkov dohody alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa.  

 

8.3. Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento záväzkový vzťah výpoveďou 

s výpovednou lehotou 5 kalendárnych dní. Výpovedná lehota uvedená 

v predchádzajúcej vete začína plynúť prvým dňom po dni doručenia výpovede 

Poskytovateľovi. 

 

8.4. Zmluvnú strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede nastávajú tiež dňom vrátenia 

nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky 

adresátom. 

 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov.  

 

9.2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré sa stanú 

neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy.   

 

9.3. Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 
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9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, spory rieši príslušný súd Slovenskej 

republiky. 

 

9.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a Poskytovateľ 

dostane dve vyhotovenia. 

 

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto 

zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že 

zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:................    V Bratislave, dňa:........................  

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

.................................                                                ...............................    

     Ing Jozef Vančo             konateľ 

vedúci služobného úradu             
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