
Zmluva  
o poskytnutí služby 

uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb.  - Obchodný zákonník  
v  znení neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Sídlo:  Šrobárova 2, 041 80 Košice  

Štatutárny orgán prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor  

IČO:  00397768  

DIČ: 2021157050 

IČ DPH SK: SK2021157050 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu:  7000241770/8180 

 

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy a zmluvu podpísať: 

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ: 

Obchodné meno: ADDSEN, s.r.o. 
Sídlo: Veľkomoravská 18, 901 01 Malacky 

Štatutárny orgán: Mgr. Miroslav Konečný, konateľ 

IČO: 46 896 511 

DIČ: 2023636197 

IČ DPH: SK2023636197 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. – pobočka Malacky 

Číslo účtu: 3080252753/0200 

Zapísaný v: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 85479/B 

 

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy a zmluvu podpísať: 

 Mgr. Miroslav Konečný, konateľ 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej tiež individuálne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné 
strany“) 

 

II. Podklady pre uzatvorenie zmluvy 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok vyhodnotenia zadávania zákazky v zmysle § 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 „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom predmetu: „Zavedenie a prevádzka 
systému administratívneho a finančného riadenia projektov pre Siedmy rámcový program 
v podmienkach UPJŠ v Košiciach“. 
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III. Právne predpisy 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách          
v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

IV. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností poskytovateľa a objednávateľa pri 

zabezpečovaní služieb spojených so zavedením a prevádzkou systému administratívneho 

a finančného riadenia projektov pre Siedmy rámcový program v podmienkach UPJŠ       

v Košiciach (ďalej len „Systém riadenia FP7 na UPJŠ“) podľa obvyklej praxe v rozsahu        

a špecifikácii uvedenom v bode 2 tohto článku. 

2. Služby spojené so zavedením a zabezpečením Systému riadenia FP7 na UPJŠ podľa 
obvyklej praxe zahŕňajú nasledovné: 

A. Zavedenie systému administratívneho a finančného riadenia podľa bežnej praxe 
programu FP7: 

 Analýza východiskovej situácie a existujúcich projektov, riadiaca prax a potreby 
projektov (ako vzorový bude použitý projekt „Fostering Excellence in Multiscale Cell 
Imaging“, akronym CELIM, grantová zmluva č. 316310, prípadne ďalšie projekty 7FP, 
ktoré budú počas trvania predmetu zmluvy v realizácii) 

 Zavedenie (aktualizácia) Systému riadenia FP7 na UPJŠ na úrovni objednávateľa: 

o Zavedenie vnútorných predpisov (smernice a iné) administratívneho                 
a finančného riadenia podľa požiadaviek FP7 a v podmienkach verejnej 
vysokej školy (pre všetky typy nákladov) 

o Zavedenie obvyklého obsahu dokumentácie určenej na audit (vzorové 
podklady s rešpektovaním informačného systému Sofia, vzorové vyplnenie 
Form C a iné dokumenty, ktoré sú pri realizácii projektov FP7 obvykle 
požadované) 

o Zaškolenie príslušných osôb (cca 10 osôb, v prípade požiadavky zo strany 
objednávateľa požadujeme opakované školenie) 

 Optimalizácia rozpočtu pre projekt CELIM: 

o Identifikácia rizík a optimalizácia rozpočtu  

o Detailný plán použitia zdrojov projektu, zadefinovanie oprávnených priamych 
a nepriamych nákladov 

o Zavedenie sledovania čerpania rozpočtu v rôznych pohľadoch (čerpanie 
finančných prostriedkov podľa nákladov, podľa WP, čerpanie  človeko-
mesiacov, čerpanie priamych a nepriamych výdavkov a pod. podľa zadania 
objednávateľa) 

 Prezentácia a obhajoba Systému riadenia FP7 na úrovni: 

o Vedenia univerzity a fakulty (v prípade požiadavky požadujeme opakovanú 
prezentáciu) 

o Zástupcov EK a projektového konzorcia CELIM  

B. Prevádzka systému administratívneho a finančného riadenia podľa bežnej praxe 
programu FP7: 

 Prevádzka systému riadenia na úrovni objednávateľa 
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o Udržiavanie/ priebežná aktualizácia smerníc administratívneho a finančného 
riadenia pre FP7 a smerom k HORIZONT 2020 

o Kontrola systému a kontinuálne zabezpečenie kvality 

 Poradenstvo k administratívnemu a finančnému riadeniu projektu CELIM 

o Poradenstvo k využitiu rozpočtu a výdavkom (telefonicky, email) 

o Priebežná korekcia plánu použitia zdrojov projektu 

o V období na konci účtovného obdobia (ročne), prípadne pred prekročením 
hranice čerpania rozpočtu určenej na povinný audit, detailná kontrola 
výdavkov projektu za dané obdobie (audit „nanečisto“) 

o Priebežné vyplnenie Form C podľa aktuálneho stavu 

o Koordinácia aktivít s externým audítorom 

 (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“) 

3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby podľa  čl. IV, ods. 2, písm. A) na základe 
samostatných objednávok objednávateľa, a to v rozsahu a v termínoch v nich uvedených.  

V. Cena, platobné podmienky 

1. Cena za služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zmluvné 

strany sa dohodli, že cena za služby bude nasledovná: 

 cena za služby definované v čl. IV, ods. 2, písm. A), ktorej celková výška 
nepresiahne sumu 4 500,- eur, cena bude fakturovaná poskytovateľom po riadnom 
poskytnutí týchto služieb na základe samostatných objednávok objednávateľa,  

 cena za služby definované v čl. IV, ods. 2, písm. B) vo výške: 430,- eur fakturovanej 
kvartálne vopred za IVQ/2013 a 430,- eur fakturovanej kvartálne vopred za IQ/2014. 

Uvedené ceny nezahŕňajú DPH, ktorá bude fakturovaná v sadzbe platnej ku dňu vzniku 
daňovej povinnosti (ďalej len „Cena“). 

2. Náklady pracovných ciest poskytovateľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy budú 
fakturované poskytovateľom v skutočnej výške nad rámec Ceny dohodnutej v čl. V ods. 1.tejto 
zmluvy. 

3. Akékoľvek ďalšie náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri poskytovaní služieb podľa tejto 
zmluvy sa považujú za zahrnuté v Cene a znáša ich poskytovateľ. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ preddavky neposkytuje. Tým nie dotknutá 

povinnosť objednávateľa uhradiť vopred paušálnu cenu za služby podľa čl. IV, ods. 2, písm. 

B). 

5. Objednávateľ, v prospech ktorého bolo vykonané plnenie v súlade s touto zmluvou sa 

zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté služby dohodnutú Cenu. 

6. Cena bude objednávateľom poskytovateľovi uhradená na základe poskytovateľom vystavenej 

faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Každá faktúra musí obsahovať 

najmä: označenie faktúra, číslo faktúry, názov a sídlo objednávateľa, obchodné meno a sídlo 

poskytovateľa, názov predmetu zmluvy, predmet fakturácie, číslo a dátum objednávky 

v prípade služieb podľa  čl. IV, ods. 2, písm. A), dátum poskytnutia služieb, resp. obdobie 

fakturácie v prípade služieb podľa  čl. IV, ods. 2, písm. B),  deň splatnosti, názov a adresu 

peňažného ústavu poskytovateľa, číslo účtu, na ktorý sa má platiť (v súlade s touto zmluvou), 

fakturovanú sumu, náležitosti pre účely DPH, pečiatku a podpis oprávnenej osoby 

poskytovateľa. V prípade fakturácie Ceny za služby podľa  čl. IV, ods. 2, písm. A)  bude 

neoddeliteľnou súčasťou faktúry súpis poskytnutých služieb podľa ods. 8 tohto článku zmluvy, 

ktorý musí byť v súlade s objednávkou podľa čl. IV ods. 3 zmluvy. 
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7. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za služby podľa čl. IV, ods. 2, písm. A)  do piatich 
dní po ich riadnom poskytnutí objednávateľovi.  

8. Riadne poskytnutie služby podľa čl. IV, ods. 2, písm. A) je poskytovateľ povinný preukázať 
a dokladovať súpisom poskytnutých služieb písomne odsúhlasených objednávateľom, ktorý 
bude  podkladom pre ich fakturáciu.  

9. Faktúra poskytovateľa je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pri 
omeškaní s platením objednávateľ uhradí poskytovateľovi úrok z omeškania podľa ust. § 369 
Obch. zák. 

10. Objednávateľ sa nedostane do omeškania s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň 
jej splatnosti dal platný prevodný príkaz svojmu peňažnému ústavu (banke) k jej zaplateniu. 

11. Objednávateľ je oprávnený faktúru nezaplatiť vo výške, v ktorej má voči poskytovateľovi 
nesplatenú splatnú pohľadávku. 

12. Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru pred dňom splatnosti bez zaplatenia, 
pokiaľ nemá náležitosti uvedené v bode 6. tohto článku zmluvy alebo má iné chyby v obsahu, 
s uvedením dôvodu jej vrátenia. 

13. Poskytovateľ je povinný podľa povahy chyby faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú faktúru. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry 
objednávateľovi. 

VI. Kontaktné osoby 

1. Objednávateľ pre potreby tejto zmluvy určuje nasledujúce kontaktné osoby: 

a) prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., tel. + 421 55 234 2244, 
e-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk 

b) Ing. Silvia Medová, tel. + 421 55 234 2128, 
e-mail: silvia.medova@upjs.sk 
 

2. Poskytovateľ pre potreby tejto zmluvy určuje nasledujúce kontaktné osoby:  

a) Mgr. Miroslav Konečný, tel. +421 949 048 163,  
e-mail: konecny@addsen.eu 
 

VII. Ostatné povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté služby s odbornou starostlivosťou, podľa 
pokynov a v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať, 
inak objednávateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú takýmto neodborným postupom. 

2. Poskytovateľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti vykonávať činnosti, ktoré sa zaväzuje vykonávať na základe tejto 
zmluvy. 

3. Na žiadosť objednávateľa je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať 
objednávateľa o stave poskytovania služieb. Rovnako je poskytovateľ povinný objednávateľa 
bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie služieb 
podľa tejto zmluvy.    

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi maximálnu súčinnosť svojich 
zamestnancov pri poskytovaní služieb a súlad zavedených opatrení s účtovnými predpismi 
a postupmi platnými pre objednávateľa. 

5. V prípade omeškania poskytovateľa so splnením termínu pre poskytnutie služby podľa 
samostatnej objednávky je objednávateľ oprávnený požadovať  od poskytovateľa úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny tejto služby za každý aj začatý deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu 
prevyšujúcom zmluvnú pokutu. Objednávateľ zmluvnú pokutu neuplatní v prípadoch 
charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.   
 

mailto:pavol.miskovsky@upjs.sk
mailto:silvia.medova@upjs.sk
mailto:konecny@addsen.eu
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6. Ustanovenie ods. 5 tohto článku zmluvy sa vzťahuje aj na omeškanie poskytovateľa s plnením 
termínu pre poskytnutie služby podľa  čl. IV, ods. 2, písm. A) uvedeného v písomnej výzve na 
jej poskytnutie adresovanej poskytovateľovi.   
 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých 
informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného 
tajomstva objednávateľa (ďalej len „Dôverné informácie“), a tieto chrániť pred ich zverejnením 
alebo poskytnutím tretej osobe. Poskytovateľ sa zaväzuje Dôverné informácie používať 
výlučne na účely plnenia tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu                          
a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. 

8. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže poskytovateľa zbaviť jedine súd alebo štatutárny 
orgán objednávateľa formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Týmto nie je dotknutá 
povinnosť poskytovateľa v nevyhnutnom a v odôvodnenom rozsahu poskytnúť Dôverné 
informácie zákonom určeným osobám, ak mu takúto povinnosť ukladá zákon, a ak nemá 
podľa zákona právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií z dôvodu porušenia záväzku 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. 

9. Všetky záväzky zmluvných strán vzniknuté počas platnosti tejto zmluvy zostávajú aj po zániku 
tejto zmluvy zachované až do ich úplného splnenia.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v platnosti aj po 
ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán založené touto zmluvou nesmie žiadna 
zmluvná strana preniesť na inú osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany.   

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2014. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou zmluvných 
strán. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj nasledovných prípadoch: 

- pre poskytovateľa sa stalo plnenie zmluvných podstatných povinností celkom 
nemožným, 

- poskytovateľ porušil povinnosť poskytnúť služby za zmluvne stanovených podmienok, 
najmä v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite, 

- voči poskytovateľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie 
konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý 
z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči poskytovateľovi začaté vyrovnávacie 
konanie,  

- poskytovateľ vstúpil do likvidácie. 

 

5.  Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak  

 

- objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť, ktorú si poskytovateľ vopred 

vyžiadal písomne,  

 

- sa splnenie zmluvy stane celkom nemožným. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku 
z omeškania alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, 
ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla poskytovateľa vráti objednávateľovi 
ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia 
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písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade 
sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi listová zásielka vrátená, 
i keď sa adresát (poskytovateľ) o tom nedozvedel. 

7. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov k tejto 
zmluve, po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

8. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym 
orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo 
nevykonateľné, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto 
neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel 
tejto zmluvy naplnený. 

9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, pričom 
poskytovateľ obdrží tri rovnopisy a objednávateľ jeden rovnopis. 

10. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

 

 
 

V Košiciach, dňa ........................... 

 

 

Objednávateľ:  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

 

Podpis: .......................................................... 

Meno: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

Funkcia: rektor 

 

 

V Malackách, dňa ............................ 

 

 

Poskytovateľ:  

ADDSEN, s.r.o. 

 

 

Podpis: ....................................................... 

Meno: Mgr. Miroslav Konečný 

Funkcia: konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


