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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB Č. 01/OPĽZ/2019 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

Článok 1. Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Cirkevná spojená škola 
so sídlom:  Švermova 10,  069 01  Snina 
štatutár:   RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ  školy 

IČO:   37796046 
DIČ:   0037796046 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu IBAN:  SK42 0200 0000 0026 1381 7354 

(ďalej len  „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ:  DRUHÁ STRANA MINCE, o. z. 
so sídlom:  Námestie slobody 60, 066 01 Humenné 
štatutár:  Diana Veľasová, štatutár 
IČO :   45782814 
DIČ:    2120228396 
Zapísaný:  Evidencia občianskych združení MV SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-44236 
   Živnostenský register, Okresný úradu Humenné, č. živn. registra 720-21695 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   SK39 1111 0000 0013 7366 2001 

(ďalej len  „Poskytovateľ“) 

Preambula 

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Vzdelávanie žiakov a pedagógov“ v rámci 
realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01) a z vlastných zdrojov objednávateľa. 

Článok 2. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 
objednávateľa vzdelávacie služby podľa špecifikácie i ceny v zmysle Prílohy č. 1 a záväzok objednávateľa zaplatiť 
poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú cenu. 

Článok 3. Podmienky poskytnutia služieb 

3.1 Poskytovateľ splní svoj záväzok podľa tejto zmluvy ukončením dohodnutých vzdelávacích služieb v zmysle vzájomne 
dohodnutého časového harmonogramu. 

3.2 Vzdelávacie služby budú poskytované v priestoroch objednávateľa na adrese Švermova 10,  069 01 Snina a v priestoroch 
u poskytovateľa vzdelávacích služieb. 

Článok 4. Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Kúpna cena predmetu zmluvy bola stanovená na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy v rozsahu podľa 
článku II. tejto zmluvy vo výške:  

Zmluvná cena:  8 155,00 EUR 
Slovom:  osemtisícstopäťdesiatpäť eur. 
Poskytovateľ nie je platca DPH. V prípade, že sa v priebehu plnenia predmetu stane platcom DPH, uvedené sumy budú 
vrátane DPH. 
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4.3 Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

4.4 Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe čiastkových faktúr, pričom 
fakturovaná suma bude vo výške prislúchajúcej objemu zrealizovaných dní školenia. Celková fakturovaná cena neprevýši 
ponúknutú cenu v rámci verejného obstarávania.  

4.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom 
pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Predávajúci nemôže voči kupujúcemu uplatniť sankcie, 
pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou kupujúceho alebo poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku určeného k realizácii predmetu zmluvy. 

4.6 Poskytovateľ predloží ako doklad k faktúre aj všetku požadovanú dokumentáciu zo vzdelávacej aktivity v súlade 
s príručkou pre prijímateľa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len OPĽZ) – hlavne prezenčné listiny 
podpísané lektorom vzdelávacej aktivity na určenom formulári na každý deň vzdelávania a fotodokumentáciu. 

Článok 5. Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Poskytovateľ je povinný najmä: 

 plniť všetky svoje povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas, 

 zabezpečiť personálne kvalitu vzdelávania v súlade s predloženou cenovou ponukou, 

 postupovať pri zabezpečovaní vzdelávacieho podujatia podľa ustanovení tejto zmluvy, 

 vydať absolventom školenia potvrdenie o  absolvovaní, pričom takýmto dokladom môže byť potvrdenie o absolvovaní 
vzdelávania, 

 poskytovateľ sa zaväzuje so všetkými informáciami získanými pri realizácii predmetu tejto zmluvy zaobchádzať dôverne, 
nezneužívať ich v prospech seba ani tretích osôb, ani ich nepoužiť na iný účel ako vyplýva z tejto zmluvy, 

 poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov 
objednávateľa a chrániť záujmy objednávateľa, 

 poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať vzdelávacie služby v súlade so schváleným časovým harmonogramom a akúkoľvek 
zmenu v termínoch alebo mieste konania oznámiť objednávateľovi min. 3 dni pred začiatkom školenia, príp. okamžite po 
zistení potreby danej zmeny. 

 počas poskytovania služieb dodržiavať manuál publicity platný pre prijímateľov pomoci z fondov EÚ a OPĽZ, 

 pre zabezpečenie kvality vzdelávania v teoretickej časti, používať vhodné didaktické pomôcky - interaktívnu tabuľu, 
alternatívne dataprojektor s potrebnými zariadeniami (alebo iné porovnateľné technické zariadenia) na premietanie 
prezentácií, flipchart/tabuľu a poskytnúť študijné materiály účastníkom vzdelávania. 

 V prípade, že sa vzdelávacia aktivita v dohodnutom čase, dátume a na určenom mieste neuskutoční alebo dôjde k zmene 
lektora, je poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. 

5.2 Objednávateľ je povinný najmä: 

 plniť všetky svoje povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas, 

 zabezpečiť účastníkov vzdelávania v dohodnutom počte, 

 včas informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, požiadavkách, prípadne iných nárokoch týkajúcich sa plnenia 
tejto zmluvy, ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy, a to prostredníctvom oprávnených osôb, 

 presne a včas špecifikovať požiadavky podmieňujúce možnosť, úspešnosť, kvalitu a včasnosť plnenia záväzku prevzatého 
poskytovateľom na základe tejto zmluvy, 

 bezodkladne oznámiť poskytovateľovi skutočnosti podmieňujúce úspešnosť zabezpečenia vzdelávacieho podujatia, 

 poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri odovzdávaní/preberaní  sprostredkovaní informácií a pokynov pre 
účastníkov podujatia v primeranom časovom predstihu pred začiatkom vzdelávacieho podujatia, 

 rešpektovať, že materiály spracované a poskytnuté poskytovateľom pre účastníkov tréningov sú duševným majetkom 
poskytovateľa a zaväzuje sa ich nepoužívať na iné účely ako predmet zmluvy a ani neposkytovať tretím osobám bez 
písomného súhlasu poskytovateľa. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne: 

 Pri zabezpečení služieb podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť.  

 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych orgánov oprávnených konať v 
mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Článok 6. Komunikácia zmluvných strán 

6.1 Schválenie konkrétnych termínov, krokov a detailov alebo zmeny v rámci zabezpečenia vzdelávacieho podujatia mimo 
rámca uvedeného v tejto zmluve  je možné len na základe vzájomnej písomnej komunikácie zmluvných strán (postačuje 
formou e-mailu), a to prostredníctvom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy budú oprávnení na udeľovanie a prijímanie pokynov, 
ako aj na oznamovanie akýchkoľvek skutočností v súvislosti s vykonávaním diela tieto osoby: 

 

Za objednávateľa: RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ školy 

    tel.: +421 911 798 700, e-mail: jozef.lojan@gmail.com 

 

Za poskytovateľa: Diana Veľasová, štatutár 

    tel.: +421 905 546 155, e-mail: 2.stranamince@gmail.com 

Článok 7. Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť 

7.1 Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo spracovania osobných údajov účastníkov 
vzdelávacieho podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

7.2 Objednávateľ berie na vedomie, že všetky informácie o poskytovateľovi, o zamestnancoch, interných postupoch, know-
how a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa poskytovateľa, o ktorých sa dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy, 
a ktoré nie sú verejne dostupné a známe, sú predmetom obchodného tajomstva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a predmetom ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov (všetko spoločne ďalej len „Dôverné informácie“). 

Článok 8. Trvanie zmluvy 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od podpisu zmluvy najneskôr do 30.06.2019.  

8.2 Presný rozpis hodín vzdelávania „časový harmonogram“ bude poskytovateľ priebežne aktualizovať. Takto upravený 
časový harmonogram zašle poskytovateľ pred začiatkom kurzu a pri každej zmene objednávateľovi na schválenie. 

8.3 Od tejto zmluvy možno odstúpiť ihneď len ak to ustanovuje zákon alebo táto zmluva, podľa nasledovného:  

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

 objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na riadne poskytnutie vzdelávacích služieb podľa 
tejto zmluvy,  

 objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za splnenie časti diela viac ako 120 dní. 
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

 poskytovateľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neplní predmet zmluvy, neodstráni zistené chyby 
a nedostatky vo vzdelávaní a jeho zdokumentovaní,  

 poskytovateľ je v likvidácii alebo konkurze. 

8.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v súlade s § 574 a § 575 Obchodného zákonníka s tým, že 
výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede. 

8.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8.3 tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody, 
resp. vzájomné vyrovnanie. 

Článok 9. Kontrola/audit 

9.1 Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/4/2019 zo dňa 
25.01.2019 (ďalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, čo poskytovateľ berie na vedomie. 

9.2 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s poskytovanou službou, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného 
auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi 
EÚ. 
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Článok 10. Záverečné ustanovenia 

10.1 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravované sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

10.2 Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnou, zmiernou 
cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnou zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne 
príslušný súd. 

10.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, potvrdených obidvoma zmluvnými 
stranami. 

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v  4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane 3 vyhotovenia a predávajúci 1 vyhotovenie. 

10.5 Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou objednávateľa i bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jednotýždňová a začína plynúť prvým dňom týždňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

10.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, kedy ešte nedošlo 
k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly zo strany poskytovateľa NFP (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z predmetného obstarávania. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho oficiálnej webovej 
stránke. 

10.8 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, 
nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré 
prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú. 

 
 

V Snine, dňa  ............................    V Humennom, dňa  ............................ 
 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
          RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ                Diana Veľasová, štatutár 
 podpis oprávnenej osoby a pečiatka   podpis oprávnenej osoby(osôb) a pečiatka 
 
 
 
 
 

Príloha: Cenový návrh uchádzača. 
 


