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Z m l u v a  o  p o s k y t o v a n í  s l u ž i e b  
uzavretá podľa § 269 ods.2  zákona č. 513/1991 Z.z  - Obchodného zákonníka  

v  znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

1. Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice – Staré Mesto 
Štatutárny orgán: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 
IČO: 00397768 
DIČ:  2021157050 
IČ DPH: SK2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:  7000476270/8180 
SWIFT: SPSRSKBA 
IBAN:  SK29 8180 0000 0070 0047 6270 
(ďalej len „objednávateľ“) 

2. Názov: ACREA SR, s.r.o. 
Sídlo:  Zámocká 30, 811 00 Bratislava 
Štatutárny orgán: doc. RNDr. Jan Řehák, ředitel společnosti 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
SWIFT:  
IBAN:  
(ďalej len „poskytovateľ“) 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) 
na základe výsledku verejného obstarávania ako výsledok zadávania zákazky v súlade 
s ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s názvom predmetu „Vzdelávacie aktivity v rámci aktivity č. 1.2 Tvorba 
a inovácia študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ„ v rámci projektu 
„Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“ (ďalej len „projekt“). 

2. Projekt s ITMS kódom 26110230101 je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, je spolufinancovaný v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu a objednávateľ má na jeho realizáciu 
uzavretú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 016/2013/1.2/OPV. 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je realizácia vzdelávacieho kurzu Hierarchické lineárne 
modelovanie v novovybudovanom Laboratóriu operačného výskumu a ekonometrie 
(LOVEM) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v nasledovnom rozsahu: 
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a) rozsah: 1 deň (8 vyučovacích hodín), 
b) počet účastníkov: 4 vysokoškolskí učitelia UPJŠ, 
c) zameranie: pojmy, postupy a príklady použitia základného dvojstupňového modelu a 

trojstupňového modelu pomocou softvéru IBM SPSS Statistics Base alebo IBM SPSS 
Advanced Statistics. 

Čl. III 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za poskytnuté služby 
celkovú cenu vo výške 1334 € (slovom: tisíctřistatřicetčtyři eur) bez DPH, t.j. 1600,8 € 
(slovom: tisícšestset celých osm desetin eur) vrátane DPH.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ preddavky neposkytuje. 
3. Objednávateľ, v prospech ktorého boli poskytnuté služby v súlade s touto zmluvou sa 

zaväzuje zaplatiť za riadne a v čas poskytnuté služby dohodnutú cenu, ktorá nesmie 
prekročiť sumu podľa ods. 1 tohto článku. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený cenu za poskytnuté služby 
fakturovať po ukončení vzdelávacieho kurzu.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje fakturovať len skutočne poskytnuté služby spresnené 
samostatne vystavenou objednávkou, bez akýchkoľvek storno poplatkov v súlade s ods. 3 
článku IV. tejto zmluvy.  

6. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi faktúru v lehote do 60 dní po jej doručení 
objednávateľovi.  

7. Faktúra 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, obchodné meno a sídlo objednávateľa, 
obchodné meno a sídlo poskytovateľ, názov projektu ŠF, ITMS kód projektu, číslo 
a dátum objednávky, deň dodania predmetu zmluvy, deň splatnosti, názov a adresu 
peňažného ústavu poskytovateľa, číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, 
náležitosti pre účely DPH, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné 
náležitosti. Po obdržaní opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

9. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená 
nepripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa zo strany jeho finančného 
ústavu. 

Čl. IV 
Čas a rozsah plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín vzdelávacieho kurzu bude po dobu platnosti tejto 
zmluvy a bude odsúhlasený obidvomi zmluvnými stranami najneskôr do konca decembra 
2014.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah plnenia je stanovený podľa požiadaviek 
objednávateľa uvedených v ods. 1 čl. II  tejto zmluvy. 

Čl. V 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať objednávku najneskôr 1 týždeň pred termínom realizácie 
vzdelávacieho kurzu písomne alebo e-mailom a následne písomne doručenú poštovou 
zásielkou na adresu poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dohodnuté služby podľa ods. 1 čl. II tejto zmluvy a 
podľa objednávky riadne, včas a v dohodnutej kvalite. 

3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s poskytovaním služieb podľa čl. II. kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí  NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) tohto odseku v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu porušenia 

povinnosti podľa zákona alebo tejto zmluvy za podmienky, že strana, ktorá porušuje 
zmluvu nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 
poskytnutá. 

5. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:  
a) z dôvodu porušenia povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 

Obchodného zákonníka alebo 
b) v prípadoch zistenia opakovaného porušenia povinností poskytovateľa poskytnúť 

služby v požadovanom rozsahu za stanovených podmienok. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie tejto zmluvy budú považovať 

porušenie povinností podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy. 

 Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
do 31.03.2015. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla druhej zmluvnej strany vráti 
odosielateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v 
uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát  o tom nedozvedel. 

3. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu napísanú podľa ich slobodnej 
vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy. 

4. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov 
k tejto zmluve, po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, pokiaľ tieto nebudú 
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Tieto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom 
poskytovateľ obdrží dva exempláre a objednávateľ dva exempláre. 

6. 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 20.1.2015 V Praze dňa 11.12.2014  

za objednávateľa: za poskytovateľa:   
  

.............................................................. .............................................................. 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.     doc. RNDr. Jan Řehák  
          


