
ZMLUVA O DIELO č.  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:     Základná škola Jesenské 
Sídlo obstarávateľa:  Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské 
Zastúpený:  Mgr. Alena Vontorčíková, riaditeľka školy 
IČO:  37 888 684 
DIČ:   2021669331  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  5026602985/0900 
  
 
Poskytovateľ: 
Obchodné meno:  Lomtec.com 
Sídlo:  Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Mgr. Miroslav Ličko, Mgr. Miroslav Sedlák 
Právna forma:  akciová spoločnosť 
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 5024/B 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu:  262 943 1093 / 1100 
IČO:  35795174 
IČ DPH:  SK2020279745 

Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania zadávania podlimitných zákaziek na základe §25 zákona č. 25/2006 Z. 
z. v znení neskorších predpisov. 
 
 

PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

1.1. Predmetom plnenia zmluvy je poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu 
projektu „Moderná škola pre život" (ďalej len „služby"), realizovaného v rámci 
operačného programu Vzdelávanie. 

1.2.    Predmet plnenia sa bude realizovať podľa ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č.l tejto 
          zmluvy 

 

 

TERMÍN USKUTOČNENIA SLUŽBY, MIESTO PLNENIA 

2.1. Začiatok realizácie zmluvy je po podpise zmluvy a ukončenie je do 20 mesiacov. Dodávka 
služieb sa uskutoční podľa harmonogramu dohodnutého medzi zmluvnými stranami. 



2.2. Za ukončenie dodania celého predmetu zmluvy sa bude považovať odsúhlasenie všetkých 
ukončených aktivít. 

2.3. Miesto uskutočnenia (miesto plnenia) Základná škola Jesenské, Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské 
 
 

CENA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Cena predmetu zmluvy 56 150,00 € bez DPH, 20% DPH vo výške 11 230,00 € cena s DPH 
 je 67 380,00 €. 
3.2. Dohodnutá cena bez DPH je maximálnou cenou počas platnosti 
 zmluvy. 
3.2.    V cene sú zohľadnené všetky náklady týkajúce sa predmetu zmluvy. 
 
 

ODOVZDANIE A PREBERANIE PREDMETU PLNENIA ZMLUVY 

4.1. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia zmluvy sa uskutoční na základe podpísaného 
protokolu o poskytnutí a prevzatí služby podpísaného oboma zmluvnými stranami za príslušný 
kalendárny mesiac. 

4.2. Za poskytovateľa je oprávnenou osobou na Mgr. Miroslav Ličko, za objednávateľa oprávnenou 
osobou na podpísanie protokolu Mgr. Alena Vontorčíková. 

 
 

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

5.1. Poskytovateľ bude fakturovať poskytnuté služby po ukončení jednotlivých vzdelávacích aktivít. 
Za ukončenú aktivitu je možné považovať aktivitu odsúhlasenú objednávateľom. 

5.2. Faktúra je splatná najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania faktúry objednávateľom. 
5.3. Poskytovateľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v 

zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať cenu bez 
DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Okrem toho musí obsahovať: 

 

- Identifikačné údaje zhotoviteľa, 
- Identifikačné údaje objednávateľa, 
- Odkaz na túto zmluvu, 
- Názov realizovanej vzdelávacej aktivity, 
- Fakturovanú čiastku v členení cena bez DPH, DPH a cena s DPH 
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti 
faktúry. 
- Všetky dohodnuté prílohy 

 

5.4. Súčasťou faktúry bude preberací protokol potvrdzujúci ukončenie vzdelávacej aktivity a ďalšia 
podporná dokumentácia dohodnutá medzi objednávateľom a poskytovateľom. 

5.5. Faktúra bude objednávateľovi predložená v 4 origináloch. 
 
 

 

 
ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách, o ktorých sa v 
priebehu realizácie zmluvy dozvie, bude zachovávať mlčanlivosť. Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje, že zodpovedným spôsobom zabezpečí utajenie takýchto dôverných informácii a 



neposkytne získané materiály, ktoré sú dôvernými informáciami tretej osobe. V prípade 
pochybností o povahe informácií sa tieto považujú za dôverné. 

6.2. Písomnou formou oboznámiť objednávateľa s prípadným ohrozením termínu stanoveného pre 
splnenie prác podľa tejto zmluvy aj s návrhom opatrení. 

6.3. Poskytovateľ umožní, na požiadanie objednávateľa, kontrolu fyzickej realizácie dodávaných 
služieb a zabezpečí súčinnosť pri takej kontrole. 

6.4. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

6.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na 
tretiu osobu. 

6.6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku k Projektu, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných 
podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k Projektu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA 

7.1. Objednávateľ zabezpečí účastníkov vzdelávacích aktivít a poskytne potrebnú súčinnosť a 
informácie nevyhnutné pre úspešne splnenie zmluvy. 

7.2. Objednávateľ umožní pracovníkom poskytovateľa prístup na pracoviská objednávateľa v 
rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu tejto zmluvy. 

 
 

SANKCIE, NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Pri meškaní dodávky služieb zo strany poskytovateľa si môže objednávateľ uplatniť pokutu u 
poskytovateľa vo výška 0,05% z dohodnutej celkovej ceny za služby za každý deň omeškania. 

8.2. Pri meškaní úhrady faktúry z viny na strane objednávateľa si môže poskytovateľ uplatniť pokutu 
u objednávateľa vo výške 0,05% z fakturovanej ceny. 

8.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle 
od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 
vymáhať samostatne. 

 
 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah z nasledovných dôvodov: 
- Vypovedaním zmluvy, pričom výpovedná lehota trvá 30 dní a začína plynúť dňom 

doručenia výpovedi druhej zmluvnej strane. 
- Pri podstatnom porušení zmluvných podmienok, pričom za také sa považuje meškanie s 

plnením predmetu zmluvy o viac ako 1 mesiac 
 

9.2. Právo na náhradu škody zostáva zachované. 
9.3. V prípade výpovede alebo odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa zostáva zachované 

právo poskytovateľa dodávateľa na úhradu služieb preukázateľne dodaných v zmysle tejto 
zmluvy. 

 
 

RIEŠENIE SPOROV 

10.1.  Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo súvislosti s ňou, budú zmluvne strany 



 riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 10.1  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo 
 iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a právnymi predpismi SR. 

 

 

 

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

11.1.  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch 
a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 
12.3. Zoznam príloh tejto zmluvy: 

Príloha č. 1: ponuka zhotoviteľa 
 

12.3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 
 zverejnení. 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa: .  
 
 
 
 
 
Za poskytovateľa: 
 


