
 

ZMLUVA o poskytovaní služby  č. 2 /2013 –FSR3 
 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   
 

Článok I. 
Účastníci zmluvy 

 
1. Záujmové združenie žien MYMAMY 
Sídlo:                                              Okružná 32, 080 01 Prešov  
Zastúpené:                                      Mgr. Apolónia SEJKOVÁ, štatutárna zástupkyňa 
IČO:                                               37787683 
DIČ:                                               2021630963 
Bankové spojenie č. 1:                   UniCredit Bank, Hlavná 29, 080 01 Prešov 
č. účtu č. 1:                                     6624407068/1111 ( záloha) 
Bankové spojenie č. 2:                   UniCredit Bank, Hlavná 29, 080 01 Prešov 
č. účtu č. 2:                                     ( refundácia)xxxxxxxxxxx 
 
(ďalej len „obstarávateľ“ )          a 
 
2.   
úspešný uchádzač verejného obstarávania,  OZ VRAVKA  

zastúpený:                                       Oľga HRINKOVÁ, predsedníčka združenia 
Sídlo:                                               Mierová 1424, 093 01 Vranov nad Topľou  
IČO:                                               42232091 
DIČ:                                                 2023445864             IČ DPH: neplatca 
Bankové spojenie:                           VÚB, a.s pobočka Vranov nad Topľou 

č. účtu:                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapísaný v registri MV SR, VVS/1-900/90-378 61 
 (ďalej len „dodávateľ “ a spolu s obstarávateľom „ účastníci zmluvy“) 

 
u z a t v á r a j ú 

 
túto zmluvu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

Účastníci zmluvy  sa dohodli, že dodávateľ na základe tejto zmluvy poskytne / zabezpečí 
pre obstarávateľa vzdelávacie služby v rámci projektu „ Úplne od začiatku a samostatne" 
( kód ITMS: 27120330013 ) v Podaktivite 2 – Vzdelávací kurz – Začatie podnikania 

 
Článok III. 

Termín plnenia 
 
  1.   Dodávateľ služby  „Vzdelávací kurz – Začatie podnikania“  zrealizuje tri (3)  samostatné    
        kurzy, každý  v rozsahu 32 hodín v období  marec 2013 –  december  2013. 
 
  2.  Dodávateľ odovzdá obstarávateľovi nasledovne písomnosti z každého vzdelávacieho kurzu, a  
       to: 1x prezenčné listiny – originály, 1x  rozpis výučby tzv. triedna kniha,  1x obsah kurzu, 1 x  
       kópie potvrdení / osvedčení o absolvovaní vzdelávania. 

    
 

Článok IV. 
Cena predmetu dohody  

 
1. Celková cena služby je 4 320,00 EUR, slovom : štyritisíctristodvadsať eur a pozostáva 

z ceny za 3 vzdelávacie kurzy, pričom hodnota jedného vzdelávacieho kurzu je 1440,00 
EUR. 
 

2. Cena je stanovená na základe ponuky dodávateľa vo verejnom obstarávaní. V cene nie sú 
zahrnuté náklady na prenájom priestorov.  

 
3.  Cena služby je splatná v troch splátkach,  a to vždy po ukončení vzdelávacieho kurzu,  pokiaľ 

sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.    
      Dodávateľ je povinný najneskôr do 20 kal. dní po ukončení vzdelávacieho kurzu predložiť 

písomnosti uvedené v čl. III bod 2, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.    
 
4.  Obstarávateľ je povinný po odkontrolovaní doručených písomnosti a ich správnom  

vyhotovení uhradiť dodávateľovi faktúru bankovým prevodom . 
 
5.  Dodávateľ predkladá obstarávateľovi spolu s písomnosťami podľa čl. III bod 2 faktúru  
     v dvoch origináloch.  
                                                                                                                                       
 

Článok V. 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 
A: Obstarávateľ sa zaväzuje:  
 
1. Zabezpečiť v súlade s požiadavkami a predpokladmi vyplývajúcimi zo zabezpečenia služby,  

zodpovedajúci výber  a počet účastníkov  na každý vzdelávací kurz.  
 



2. Uhradiť dodávateľovi za služby  finančné prostriedky spojené s realizáciou vzdelávacích 
kurzov podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve v čl. III a čl. IV, najneskôr do 30 kal. 
dní po predložení potrebných dokladov zo strany dodávateľa .   

 
B: Dodávateľ sa zaväzuje:  

1. Dodávateľ berie na vedomie, že nenávratné finančné prostriedky, a to aj každá ich časť sú 
prostriedkami vyplatenými zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ESF. Na použitie 
týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného 
použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch ( zákon NR 
SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších 
predpisov). Dodávateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva 
súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. 

2. Dodávateľ si je vedomý, že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovať aj 
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z finančného príspevku zo 
štátneho rozpočtu, z príspevku ESF a príspevku obstarávateľa. 

4. Písomne oznámiť obstarávateľovi skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce 
z tejto  zmluvy (napr. zmena právnej subjektivity, štatutárneho zástupcu, sídla...) najneskôr 
do 5  kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny jeho právneho stavu.   

5.   Označiť priestory, v ktorých sa realizujú vzdelávacie kurzy a písomnosti súvisiace s touto 
aktivitou  logami   informujúcimi o financovaní  vzdelávania z prostriedkov ESF,  ktoré 
dodávateľovi doručí obstarávateľ.  

 
  

Článok VI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2013 a je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých   
     obstarávateľ obdrží dva exempláre a  dodávateľ jeden exemplár. 
 
2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy je možné skončiť pred uplynutím jej 

platnosti odstúpením od zmluvy. Účinné odstúpenie od zmluvy nastane doručením druhému 
účastníkovi zmluvy. V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy na základe odstúpenia 
obstarávateľom alebo dodávateľom diela  z akýchkoľvek dôvodov pred uplynutím jej platnosti 
podľa tohto článku ods. 1, záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú v platnosti. 

 
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami  
     Obchodného zákonníka. 
 
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomne vo forme dodatkov so súhlasom  
     oboch účastníkov . 



 
5. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy. 
 
6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia 

s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
V Prešove, dňa  28.1. 2013 
 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                   xxxxxxxxxxxxxxxx 
   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxx                                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 ..................................................... ....................................................................... 
 Mgr. Apolónia SEJKOVÁ                                                     Oľga HRINKOVÁ      
            ZZŽ MyMamy                                                                OZ VRAVKA 
 
 
 
 


