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Zmluva o poskytovaní služby 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená medzi 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Michala Rešetku 
Horná Súča č. 242 

Sídlo: Horná Súča č. 242, 913 33 Horná Súča 

IČO: 36125881 

Zastúpený: Mgr. Vojtech Laurinec, riaditeľ 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 

Poskytovateľ:   

   
Obchodné meno: Mgr. Ivana Loduhová, innTEGra 
Sídlo: Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom 
IČO: 51656591 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu IBAN SK95 8330 0000 0022 0090 8207 
Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 

1 PREAMBULA 

1.1 Objednávateľ je subjektom zapojeným do národného projektu Pomáhajúce profesie II. v zmysle Zmluvy 
č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_083 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v 
rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II” účinnej k 1.9.2022, ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje (ďalej aj „Zmluva o spolupráci“). Poskytovateľ bude pre objednávateľa poskytovať  služby 
predovšetkým v súvislosti s plnením povinností objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety.  

 

2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je zabezpečovanie poradenských služieb a služieb projektovej podpory súvisiacich 
s plnením povinností Objednávateľa podľa čl. I tejto Zmluvy. 

2.2 Poskytovateľ bude za týmto účelom: 

a) poskytovať konzultačné služby, 
koordinovať interných zamestnancov Objednávateľa najmä v súvislosti s plnením špecifických 
povinností a termínov vyplývajúcich z relevantných usmernení, na ktoré sa odkazuje Zmluva 
o spolupráci, najmä Procesný postup k refundácii, 

b) zabezpečovať podporu pri tvorbe výstupov v súlade procesným postupom a poskytovať 
usmernenia súvisiace s čiastkovými výstupmi odborného tímu projektu (štvrťročné správy z 
činnosti, ďalšie periodicky či jednorazovo predkladané dokumenty), 
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c) v prípade potreby a zabezpečenia príslušných oprávnení zo strany Objednávateľa 
zabezpečovať komunikáciu s Realizátorom podľa Zmluvy o spolupráci (Národný inštitút 
vzdelávania a mládeže), resp. projektovým manažérom Realizátora,  

d) definovať úlohy zamestnancom objednávateľa s cieľom koncentrovať vstupy pre plnenia zo 
strany Poskytovateľa. 

 
 

3 SPÔSOB, ROZSAH A MIESTO PLNENIA ZMLUVY 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať plnenie počas celej platnosti tejto zmluvy. Miestom odovzdania 
čiastkových plnení zmluvy je sídlo Objednávateľa, miestom plnenia zmluvy je sídlo Poskytovateľa 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

3.2 Komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude prebiehať formou elektronickej pošty, 
telefonicky a osobne v sídle Objednávateľa. 

3.3 Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy obe zmluvné strany určia osoby, ktoré budú zodpovedné 
za plnenie tejto zmluvy, resp. nevyhnutnú súčinnosť pri plnení Zmluvy zo strany Poskytovateľa.  

   

4 CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zmluvná cena je stanovená na základe dohody Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách.  

4.2 Zmluvná cena za poskytovanie služieb v zmysle ustanovení podľa čl. 2 tejto Zmluvy je stanovená ako 
mesačný paušál vo výške  235  € mesačne.  

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude realizovaná na základe faktúr, ktoré Poskytovateľ vystaví 
Objednávateľovi k poslednému kalendárnemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca.  

4.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Poskytovateľ nie je 
platcom DPH.   

4.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a náležitosti uvedené v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Za správne vyhotovenie faktúry 
zodpovedá v plnom rozsahu Poskytovateľ. 

4.6 Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, v ktorom je finančná čiastka pripísaná na bankový účet 
Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

 

5  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať plnenie s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, 
hospodárne a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré Poskytovateľ pozná alebo musí poznať. 

 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že na vykonanie a odovzdanie plnenia Zmluvy poskytne včas Poskytovateľovi 
potrebnú súčinnosť, podklady a informácie nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie záväzkov 
Poskytovateľa, a to najmä tým, že: 
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- Bezodkladne po výzve Poskytovateľa odovzdá, resp. poskytne Poskytovateľovi požadované 
informácie, dokumenty, podklady alebo vyjadrenia, pričom základným komunikačným nástrojom 
bude e-mailová forma komunikácie, pokiaľ situácia nebude vyžadovať inú formu výmeny 
podkladov, 

- na základe požiadavky Poskytovateľa poskytne Objednávateľ požadované čiastkové vstupy a 
informácie, ktoré nie je možné zo strany Poskytovateľa spoľahlivo a z objektívnych dôvodov 
získať z iného zdroja (napr. informácie o účastníkoch projektu, čerpaní zdrojov vynaložených na 
projekt a ďalšie doplnkové informácie nutné k plneniu predmetu Zmluvy a zabezpečenia 
povinností Objednávateľa) 

- zabezpečí včas vlastných zamestnancov, ktorých činnosť súvisí s plnením predmetu zmluvy. 
Zamestnanci Objednávateľa budú spolupracovať na konzultáciách, ktoré sú súčasťou plnenia, 

- príjme úlohy od Poskytovateľa a dodrží termíny určené Poskytovateľom. 
 
 
5.3 Objednávateľ bude poskytovať Poskytovateľovi podľa predchádajúceho bodu presné informácie a 

dokumentáciu, vrátane príslušných vnútorných predpisov potrebných pre riadne plnenie Zmluvy.  

 
 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia. Táto Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2023.  

6.2 Obe Zmluvné strany sa zaväzujú počas účinnosti Zmluvy spolupracovať pri plnení jej predmetu. K 
tomuto účelu určia zodpovedné osoby v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené 
jednostranným oznámením druhej zmluvnej strane určiť inú osobu podľa predchádzajúcej vety. 

6.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, 
formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

6.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

6.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Poskytovateľ a jeden 
Objednávateľ. 

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť Zmluvných 
strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, Zmluvu si prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, Zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
V Hornej Súči dňa 27.10.2022 
 

 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Vojtech Laurinec 
riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ivana Loduhová 
  

  


