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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB  
 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1     Obchodné meno: Základná škola Jesenské 

Sídlo: Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské 

IČO: 37 888 684 

DIČ: 2021669331 

Zastúpený: Mgr. Alena Vontorčíková 

 

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

2 Obchodné meno: Andrej Fukas 

       Sídlo: Donovaly 208, 976 39 Donovaly  

IČO: 46445820 
DIČ: 1074561125    
Registrácia: č.živnostenského registra 620-33161 

Zastúpený: Andrej Fukas, PhD. 

Bankové spojenie: M-bank 

Číslo účtu: 520700-4203093268/8360 

 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

 

1 Poskytovateľ je fyzickou osobou – podnikateľom. 

2 Objednávateľ je rozpočtová organizácia obce na úseku základného 

školstva. 

3 Na základe tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa 

vykonať činnosti špecifikované v čl. II tejto zmluvy a Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za výkon jeho činnosti odplatu. 
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Článok II 

Predmet činnosti Poskytovateľa 

 

1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa po dobu platnosti 

tejto zmluvy služby analýzy a testovania v súlade s projektom „Moderná 

škola pre život“, ITMS kód Projektu: 26110130395,  ktorý realizuje 

objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 038/2012/1.1/OPV 

s Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU. 

 

2 Poskytovateľ bude zodpovedný za testovanie žiakov školy v oblasti 

čitateľskej a digitálnej gramotnosti v rozsahu 145 žiakov, pre každého v 

rozsahu 2 hodín (spolu 290 hodín). Zabezpečí analýzu vzdelávacieho 

procesu školy, ktorá bude pozostávať z hlbkového prieskumu súčasného 

stavu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v rozsahu 90 hodín. 

Výstupom bude analytisko-strategický dokument popisujúci aktuálny stav 

školy pričom bude obsahovať návrhy na zlepšenie, resp. optimalizáciu. 

3  Poskytovateľ poskytne činnosti v slovenskom jazyku. Poskytovateľ sa 

zaväzuje poskytnúť činnosti podľa časových požiadaviek Objednávateľa.  

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a rešpektovať všetku platnú 

legislatívu Slovenskej republiky. Poskytovateľ je povinný postupovať 

v súlade s pokynmi Objednávateľa a jeho záujmami. 

 

2 Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky doklady, listiny, 

informácie, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na riadny a úplný výkon činností 

Poskytovateľa. 

 

3 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku 

k projektu „Moderná škola pre život“, ITMS kód Projektu 26110130395 a to 

oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného prostriedku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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4 Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu podľa článku IV 

tejto zmluvy. 

 

 

5 Objednávateľ prehlasuje, že nemá uzavretú, neuzavrel ani neuzavrie zmluvu 

s tretími osobami s obdobným alebo totožným predmetom plnenia ako 

stanovuje táto zmluva.  

 

6 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto zmluvu a na 

uzatvorenie tejto zmluvy splnil všetky povinnosti stanovené právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, najmä predpisy verejného obstarávania. 

 

 

Článok IV 

Odplata Poskytovateľa 

 

1 Zmluvné strany sa dohodli na odplate Poskytovateľa vo výške 4 255,60 EUR 

(slovom štyritisícdvestopäťdesiatpäť EUR šesťdesiat centov ) vrátane DPH za 

celý predmet zákazky podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 

2 Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorej 

súčasťou bude pracovný výkaz poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený 

vystaviť faktúru 1 x mesačne na základe skutočne vykonaných činností. ,  

 

3 Ak bude Objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry alebo ktorejkoľvek 

jej časti, môže Poskytovateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,03 %,  z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v nadväznosti na 

poskytovanie finančných prostriedkov objednávateľovi Agentúrou 

Ministerstva Školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ podľa 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku k projektu 

„Moderná škola pre život“, ITMS kód Projektu 26110130395. 

 

4 Ak bude Poskytovateľ v omeškaní s plnením poskytovania služieb, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy (v súlade s touto zmluvou) Poskytovateľ sa 

zaväzuje uhradiť Objednávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny 

služieb za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo 

Objednávajúceho podľa ust. § 371 ods.2 Obchodného zákonníka     

 



  
 
                                   

 
 

 
 
 
 

 
 

  

5 

5 V odplate Poskytovateľa podľa bodu 1 tohto článku sú zahrnuté všetky 

náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s touto Zmluvou. 

 

 

 

Článok V 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy 

ako aj s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet obchodného 

tajomstva. Tretím osobám je možné tieto skutočnosti sprístupniť len so 

súhlasom druhej strany alebo ak je to potrebné na plnenie práv a povinností 

podľa tejto zmluvy.  

 

2 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je 

povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetku škodu, ktorá jej tým 

vznikne. 

 

 

Článok VI 

Trvanie zmluvy a miesto plnenia zmluvy 

 

1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy na 24 mesiacov. 

 

2 Táto zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných 

strán. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek zmluvu vypovedať, pričom 

výpovedná doba je 30 dní. 

 
3 Hlavné miesto dodania predmetu plnenia služieb je sídlo objednávateľa, 

prípadne sídlo poskytovateľa, prípadne miesto bližšie určené objednávateľom 

v okolí sídla objednávateľa.  
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Článok VII 

Oznamovanie a doručovanie 

 

1 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ďalšia komunikácia v súvislosti 

s touto zmluvou určená pre/od jednej zo zmluvných strán a odoslaná na 

adresy uvedené v tomto článku, sa považujú za platne doručené: 

 

a) v prípade doručovania v poštovom styku, piatym dňom keď bola 

zásielka preukázateľne odovzdaná na poštovú prepravu; 

b) v prípade osobného doručenia (za ktoré sa považuje aj doručovanie 

kuriérom), preukázateľným odovzdaním zásielky;  

c) v prípade faxu, v čase doručenia potvrdenia z faxového prístroja o 

odoslaní faxu; 

d) v prípade e-mailu, v čase doručenia potvrdenia o prečítaní e-mailu. 

 

2 Adresy a čísla zmluvných strán a ich kontaktných osôb:  

 

(a) Objednávateľ: 

Základná škola Jesenské  
Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské  
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Vontorčíková, štatutárny zástupca 
Tel.: +421 - 47 - 569 81 01 
E-mail: riaditelka@zsjesenske.edu.sk 

 
(b) Poskytovateľ: 

 Andrej Fukas 

       Donovaly 208, 976 39 Donovaly   

     Kontaktná osoba: Andrej Fukas, PhD., štatutárny zástupca   
     Tel.: 0908 086 275 

     E-mail: andrejfukas@gmail.com 

 

 

3 Všetky oznámenia podľa tejto zmluvy alebo týkajúce sa tejto zmluvy musia 

byť písomné, v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou 

stranou, ak sa zmluvné strany alebo ich kontaktné osoby nedohodnú inak.  

 

4 Každá zo zmluvných strán oznámi akúkoľvek zmenu jej obchodného mena, 

adresy, kontaktnej osoby alebo faxového čísla do piatich pracovných dní od 

vykonania zmeny.  
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Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť den po dni jej zverejnenia. 

2 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch. 

Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis.  

3 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať písomne na základe 

vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Ak niektoré ustanovenia tejto 

zmluvy stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 

ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 

zmluvy. 

4 Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, 

vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsahu 

porozumeli. 

 
 

      Jesenské   dňa     Donovaly dňa  

 

                       

       Za objednávateľa:     Za poskytovateľa:  

 

 

  

 

 

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

Mgr. Alena Vontorčíková     Andrej Fukas, PhD. 

riaditeľka školy       


