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Zmluva o výučbe anglického jazyka č. 30/2022 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako  „Zmluva“) 

 

 

 

uzatvorená medzi 

 

 

 

Názov:    Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Sídlo:    Tomášikova 28/C, 821 01  Bratislava 3 

IČO:    36 069 841 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:    SK15 8180 0000 0070 0044 2863 

BIC:    SPSRSKBA 

Štatutárny orgán:  Ing. Andrej Juris, predseda úradu 

Vecne zodpovedný:  JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 

tel.: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXX 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a 

  

Spoločnosť: AUREA - jazyková škola,  

Sídlo: Nám. SNP 5, 036 01 Martin 

IČO: 40304833 

IČ DPH: SK 1033044298 

Bankové spojenie: 2620371856/1100  

Zastúpený: Ing. Renata Borčinová 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(spolu ďalej ako  „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

Objednávateľovi vzdelávacie služby – kurz anglického jazyka určeného na zlepšenie 

jazykových zručností v odbornej angličtine so zameraním na oblasť energetiky 

a komunikácie s európskymi inštitúciami pre zamestnancov Objednávateľa (ďalej ako 

„Jazykový kurz“). 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodaný Jazykový kurz prevziať a zaplatiť zaň 

Dodávateľovi odmenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

Článok II. 

Miesto a čas dodania Jazykového kurzu 

 

2.1 Jazykový kurz bude realizovaný v sídle Objednávateľa počas pracovných dní v období 

od 01. septembra 2022 do 31. decembra 2022 v čase od 14:00 do 15:30 hod. 
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2.2 Jazykový kurz sa uskutoční v rozsahu 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, pre učebnú 

skupinu zamestnancov Objednávateľa. Skupina bude mať maximálne desať členov. 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Jazykový kurz bude uskutočnený v úrovni jazyka 

B1 – B2. 

2.4 V prípade ak na deň, v ktorom sa mal realizovať Jazykový kurz, pripadne deň 

pracovného pokoja, štátny sviatok alebo nastane iná obdobná skutočnosť, Zmluvné 

strany sa dohodli, že sa Jazykový kurz uskutoční v termíne podľa dohody Zmluvných 

strán.  

2.3  Za jednu vyučovaciu hodinu sa považuje 45 minút nepretržitej výučby. 

 

 

Článok III. 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

3.1 Cena za  Plnenia Dodávateľa bola stanovená dohodou  Zmluvných strán v súlade  so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách  a  vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou  sa  

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. Celková cena za všetky Plnenia Dodávateľa bola 

stanovená dohodou Zmluvných strán na sumu 972,80 eur bez DPH (1167,36 eur s DPH 

- cena za všetky Plnenia Dodávateľa spolu). 

3.2 Cena za jednu vyučovaciu hodinu je 15,20 eur bez DPH.  

3.3 Cena dohodnutá podľa odseku 3.1 Zmluvy je konečná a platná po celú dobu trvania 

Zmluvy  a nie je možné ju zvýšiť. V týchto cenách sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 

Dodávateľa vynaložené Dodávateľom v súvislosti s plnením jednotlivých častí predmetu 

Zmluvy.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže poskytnúť zálohovú alebo 

preddavkovú platbu. 

3.5 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za hodiny poskytnuté v rámci Jazykového kurzu 

za každý skončený kalendárny mesiac, a to do 15 dní po skončení príslušného 

kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry je kópia evidencie dochádzky zamestnancov 

Objednávateľa podľa odseku 4.2 Zmluvy. 

3.6 Faktúry podľa tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych 

predpisov SR, špecifikáciu fakturovaných položiek, špecifikáciu fakturovanej sumy 

a musia byť vystavené v súlade s touto Zmluvou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

všetky náležitosti a prílohy v zmysle platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na prepracovanie alebo doplnenie 

v lehote splatnosti faktúry. Dodávateľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú, resp. 

doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia 

opravenej a úplnej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti. Po dobu vybavovania 

reklamácie faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy 

a Dodávateľ nemá nárok na úhradu úroku z omeškania podľa tejto Zmluvy.   

3.7 Splatnosť faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

druhej Zmluvnej strane. Fakturované sumy sa považujú za uhradené dňom ich odpísania 

z účtu Zmluvnej strany realizujúcej úhradu faktúry. Cena sa uhrádza v mene, v ktorej bola 

dohodnutá v tejto Zmluve. 

3.8 V prípade, ak Dodávateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je platiteľom DPH, avšak po 

jej podpise sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

4.1 Dodávateľ poskytne Objednávateľovi kvalifikovaných vyučujúcich, ktorí budú 

realizovať Jazykový kurz podľa potrieb a pokynov Objednávateľa. Dodávateľ sa 

zaväzuje, že vyučujúci majú potrebnú odbornú kvalifikáciu na výučbu anglického 

jazyka. 

4.2 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné učené materiály pre svojich 

vyučujúcich a účastníkov Jazykového kurzu. Dodávateľ je povinný viesť primeranú 

evidenciu zamestnancov Objednávateľa účastných Jazykového kurzu. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vhodné vyučovacie priestory a učebné pomôcky 

(flipchart, CD-prehrávač, reproduktory, etc.) potrebné pre riadne vykonanie Jazykového 

kurzu podľa pokynov Dodávateľa. 

4.4 Dodávateľ je povinný zmeniť vyučujúceho na požiadanie Objednávateľa, a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Dodávateľ je povinný tejto požiadavke Objednávateľa bezodkladne 

vyhovieť.  

 

Článok V. 

Skončenie zmluvné vzťahu 

 

5.1 Táto Zmluva zaniká: 

 a) písomnou dohodou Zmluvných strán; 

 b) uplynutím času na ktorý bola uzatvorená; 

c) výpoveďou zmluvy; 

d) odstúpením od zmluvy. 

5.2 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže Zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 14 dní, a začína plynúť prvým dňom, 

nasledujúcom po dni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zo Zmluvných strán. 

5.3 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného 

porušenia zmluvných podmienok druhou Zmluvnou stranou. 

 

Článok VI. 

Náhradné poskytnutie hodín 

 

6.1 V prípade ak nie je možné realizovať konkrétnu vyučovaciu hodinu Jazykového kurzu 

vo vopred dohodnutom termíne z dôvodov na strane Objednávateľa, a ten túto 

skutočnosť neoznámi Dodávateľovi aspoň 24 hodín pred plánovaným uskutočnením 

výučby Dodávateľ má právo si takúto vyučovaciu hodinu účtovať ako realizovanú. 

6.2 V prípade ak nie je možné realizovať konkrétnu vyučovaciu hodinu Jazykového kurzu 

vo vopred dohodnutom termíne z dôvodov na strane Dodávateľa, zaväzuje sa Dodávateľ 

nahradiť takúto hodinu v inom náhradnom termíne, ktorý si Zmluvné strany dohodnú. 

Zrušenie vyučovacej hodiny oznámi Dodávateľ Objednávateľovi najneskôr 24 hodín 

pred plánovanou výučbou, vo výnimočných prípadoch (choroba lektora, nehoda a pod.) 

bezprostredne po zistení, že sa vyučovacia hodina nemôže konať.  

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 V prípade rozporu medzi Zmluvou majú prednosť ustanovenia Zmluvy. 
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7.2 Písomnosti podľa tejto Zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom  alebo 

elektronickými prostriedkami. Elektronickými prostriedkami nie je možné zasielať 

faktúry, odstúpenie od tejto zmluvy a výpoveď zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti 

doručované elektronickými prostriedkami, považujú sa tieto za doručené momentom ich 

odoslania. 

7.3 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 

prevzatia zásielky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v záhlaví 

tejto Zmluvy alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej Zmluvnej 

strane, považujú sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. 

V prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát 

neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

7.4 Ostatné právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

7.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej 

dohode Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné 

vzájomný spor vyriešiť dohodou, obrátia sa zmluvné strany na miestne a vecne príslušný 

súd Slovenskej republiky. 

7.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, obdrží každá z nich po dvoch vyhotoveniach. 

7.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR Kupujúcim v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

7.9 Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo 

nevymožiteľné, platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane 

nedotknutá. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto 

Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, 

nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné 

pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní 

nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju 

uzatvárajú slobodne, vážne, určite a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Martine dňa: 31.08.2022  V Bratislave dňa:  

 

Za Dodávateľa: Za Objednávateľa: 

  

 

  

  

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

  Ing. Renata Borčinová Ing. Andrej Juris 

 Dodávateľ Objednávateľ 


