
Zmluva o poskytnutí služieb 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 

IČO: 31 118 259 DIČ: 2021376368 

Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0024 0911TnUAD 

e-mail: sekretariát.rektora(a),tnuni.sk 

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona č. 
209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002. 

(ďalej len „Objednávateľ") 

a 

Dodávateľ: Apple Pie, s. r. o. 

Sídlo: Špitálska 57, 811 08 Bratislava 

IČO: 35888873 IČ DPH: SK 2021839809 

Zastúpená: Alexander Smik 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s. 

IBAN: SK76 1100 0000 0026 2885 2881 

Telefonický kontakt: 0905 919194 

E-mail: alexander.smik@applepie.sk 

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32017/B 

(ďalej len „Dodávateľ") 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby „Graf ické spracovanie, príprava pre tlač katalógu 

a tlač katalógu" určeného na propagáciu Objednávateľa pre projekt: 

> „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblast i výskumu a vývoja na 

TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornost i 

do praxe" ITMS: 26110230118. 

II. Povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich právach a povinnostiach: 

mailto:alexander.smik@applepie.sk


Dodávateľ na základe zadania, zabezpečí pre objednávateľa predmet zmluvy v rozsahu: 

a) Grafické spracovanie, príprava pre tlač katalógu kooperačných možností 

a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou ročník 2014, 2015, 

b) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2014 (600 ks) 

ROZSAH: 60 listov, obojstranne - 120 strán spolu, 

FORTMÁT: A4, 

FAREBNOSŤ: Obal 4+0, Vnútro 4+4, 

PAPIER: Obal- 3 mm lepenka, polep kašírovaný 135 g natieraný papier, 

Vnútro - 150gONM, 

VÄZBA: knižná väzba, rovný chrbát, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: obal: 1+0 parciálny lak UV lak. Vnútorné listy: 1+1 

parciálny lak. 

c) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2015 (600 ks) 

ROZSAH: 60 listov, obojstranne - 120 strán spolu, 

FORTMÁT: A4, 

FAREBNOSŤ: Obal 4+0, Vnútro 4+4, 

PAPIER: Obal- 3 mm lepenka, polep kašírovaný 135 g natieraný papier, 

Vnútro- 150gONM, 

VÄZBA: knižná väzba, rovný chrbát, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: obal: 1+0 parciálny lak UV lak. Vnútorné listy: 1+1 

parciálny lak. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) dodať predmet zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa na dohodnutej kvalitatívnej 

úrovni, 

b) informovať Objednávateľa o priebehu plnenia predmetu zmluvy. 

c) dodávať predmet zmluvy do sídla Objednávateľa: Trenčín, Študentská 2, 911 50 

Trenčín. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) odoberať od Dodávateľa predmet zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy, 

b) komunikovať s Dodávateľom prostredníctvom osoby poverenej rektorom 

Mgr... Petrom Njžňanským 

5 

III. Doba trvania 

1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú, najneskôr do 31. 10. 2015. Jednotlivé plnenia budú 

realizované nasledovne: 



a) Grafické spracovanie, príprava pre tlač katalógu kooperačných možností 

a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou ročník 2014, 2015 do 1 mesiaca od 

prevzatia podkladov od objednávateľa, 

b) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2014 do 28. 02. 2015, 

c) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2015 do 31. 10. 2015. 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou, prípadne výpoveďou jednej zo zmluvných strán 

výpovednou dobou jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva zaniká automaticky porušením podmienok tejto zmluvy. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy bola stanovená ako cena konečná a zahŕňa všetky 

náklady spojené s predmetom zákazky. Cena za plnenie predmetu zmluvy bola stanovená 

na 21 264,- € s DPH (slovom dvadsaťjedentisíc dvestošesťdesiatštyri EUR) 

a) Grafické spracovanie, príprava pre tlač katalógu kooperačných možností 

a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou ročník 2014, 2015 3 264,-€ 

b) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2014 9 000,-€ 

c) Tlač katalógu kooperačných možností a aplikovaného výskumu TnUAD s praxou -

ročník 2015 9 000,-€ 

2. Dohodnutá odmena Dodávateľa bude preplácaná na základe reálne dodaných tovarov. 

Prílohou faktúry bude súpis poskytnutých tovarov, za dané obdobie podpísaný poverenou 

osobou Objednávateľa oddelene pre každý projekt zvlášť. 

3. Faktúry vystavené Dodávateľom podľa tejto zmluvy musia obsahovať náležitosti podľa 

§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

(ďalej len zákon o DPH), ako aj nasledovné náležitosti: 

a) názov a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho 

identifikačné číslo pre daň, IČO, IČ DPH, 

b) meno a adresu sídla Objednávateľa, jeho identifikačné údaje, IČO, IČ DPH, 

c) číslo zmluvy vrátane dodatkov, 

d) číslo faktúry, 

e) dátum vyhotovenia faktúry, 

f) dátum odoslania faktúry, 

g) termín splatnosti faktúry, 

h) rozsah a druh dodaných tovarov - súpis dodaných tovarov, odsúhlasených 

Objednávateľom, v prílohe faktúry, 



i) dátum zdaniteľného plnenia, 

j) označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, 

k) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 

I) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

m) výšku dane spolu v EUR, 

n) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

o) názov projektu ŠF a ITMS kód projektu. 

4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní po doručení faktúry Objednávateľovi na opravu 

a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku 

opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo 

neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Nová lehota splatnosti 

opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa 

ods. 3 tohto článku zmluvy. 

5. V prípade omeškania so zaplatením odmeny za tovar podľa článku III. sa Objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť Dodávateľ úrok z omeškania v percentuálnej výške ustanovenej 

v § 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa 

nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia, pri splnení podmienky uvedenej 

v ods.3 tohto článku. 

6. Pre prípad omeškania Dodávateľa s plnením sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu v percentuálnej výške ustanovenej v §1 Nariadenia vlády 

SR č. 21/2013 Z.z. za každý deň omeškania z ceny za predmet zmluvy stanovenej v čl. III 

ods. 1. a 2. 

7. Deklarované a fakturované činnosti, ktoré nebudú ASFEU MŠ alebo iným auditom uznané 

ako oprávnené výdavky budú v danom neuznanom finančnom rozsahu dobropisované. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry za dodaný tovar do 14 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením 

tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením 

tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku k projektu s názvom „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských 

zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, 

zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe" ITMS: 26110230118, 



oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a 

ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Veci a právne vzťahy konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade 

potreby riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich 

predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, Autorský 

zákon a pod.). 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením 

zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom 

na Úrade vlády SR. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana dostane dva 

originály. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, 

sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť tejto zmluvy. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a Zákona č. 546/2010. 

V Trenčíne, dňa 1B JAN. 2015 V Trenčíne dňa 16 JAN. 2015 

za Objednávateľa 
doc. Ing. Jozef Habánik, 

za Dodávateľa 
Alexander Smik 


