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Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

ďalej len „zmluva“ 

 

 

 

Článok I  

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ:   Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát 

Sídlo:    Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

 IČO:      00397865 

 DIČ:     2020845332 

   IČ DPH:    SK2020845332 

   Štatutárny orgán:     Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

   Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: 

Ing. Tomáš Štrba,  

   

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Poskytovateľ:   EMM International, spol. s. r. o.      

Sídlo:     Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 

IČO:     35706503 

DIČ:     2020217595 

IČ DPH:     SK2020217595 

Zapísaný:  OR Okresný súd Ba 1, oddiel Sro, vložka číslo 12882/B 

Zastúpený:   Ing. Ladislav Juran, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  SK96 0900 0000 0001 7107 7272 

číslo účtu:   

 

Osoby oprávnené konať vo veciach:  

a) zmluvných: Ing. Ladislav Juran  

b) realizácie zmluvy: Stanislav Benkovič 

 

 (ďalej len „poskytovateľ“)  

 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je „Rozšírenie kamerového systému“ v zmysle cenovej ponuky 

PON-2019-11-000969/0006 (kód akcie R-2019-000515) zo dňa 05. 08. 2020, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve na základe Rámcovej dohody 

RD/2019/2173/III/RUK/OCOZ zo dňa 01. 10. 2019. 
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Článok III.  

Miesto a termín plnenia 

 

3.1 Miesto poskytnutia služby: 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Rektorát 

Šafárikovo námestie 6 

P.O.BOX440  

814 99 Bratislava 

 

3.2 Termín plnenia je do 45 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV.  

Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Celková zmluvná cena za predmet plnenia zmluvy je:  

cena v EUR bez DPH: 10 966,26  

DPH v EUR: 2 193,25 

cena v EUR s DPH: 13 159,51 

slovom: trinásťtisícstopäťdesiatdeväťeurpäťdesiatjedencentov 

 

4.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia doporučenou listovou zásielkou 

objednávateľovi bez nedostatkov.  

 

 

Článok V.  

Podmienky dodania a preberania tovaru  

5.1. Dodržiavanie podmienok plnenia predmetu zmluvy vykonáva za objednávateľa:  

Ing. Tomáš Štrba,  

 

 

Článok VI – Ostatné ustanovenia 

 

6.1. Ostatné ustanovenia a podmienky sú špecifikované v rámcovej dohode 

č.  RD/2019/2173/III/RUK/OCOZ. 

 

 

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR. 

 

7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
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vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je 

vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a poskytovateľ 

dostane dva rovnopisy.  

 

7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a  vážne, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Za poskytovateľa: 

dňa: 

 

 

 

Za objednávateľa: 

dňa: 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Ing. Ladislav Juran 

konateľ spoločnosti 

------------------------------------------------------ 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

kvestorka 

 


