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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 183/2020/DKBaIPC 

Zmluva o poskytnutí služby              

č. 01/2020/IPC-HE      

 uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) 

 

1. Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 

   so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

   zastúpený:  PaedDr. Milanom Majerským PhD.  
predsedom Prešovského samosprávneho kraja   

                                       vo veciach zmluvných: PhDr. Adriána Bezdeňová, koordinátorka IPC 
   IČO: 37870475 
   DIČ: 2021626332 
   bankové spojenie : Štátna pokladnica                               
   číslo účtu, IBAN: SK17 8180 0000 0070 0022 0697     

           (ďalej len „Objednávateľ“)        

   

2. Poskytovateľ:  Hotelová akadémia 
                                    so sídlom Štefániková 28, 066 01 Humenné 
                                    zastúpená: Ing. Marianou Chudíkovou 
        riaditeľkou Hotelovej akadémie 
                                    IČO: 17078393 
                                    DIČ: 2021217231 
                                    bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                                    číslo účtu, IBAN: SK90 8180 0000 0070 0051 8434 

            (ďalej len „Poskytovateľ) 

 

 

I. Preambula 

1. Poskytovateľ na základe výsledkov z prieskumu trhu zo dňa 05.03.2020 vykonaného 
objednávateľom – verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní s názvom predmetu obstarávania "Zabezpečenie občerstvenia na informačné 

semináre pre IPC Humenné"  je úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v zmysle 
predmetu tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ zabezpečuje poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou projektu „Rozšírenie 

integrovanej siete informačno-poradenských centier v Prešovskom kraji - IPC 

Humenné“, ktorý Objednávateľ implementuje ako partner projektu  v rámci Operačného 
programu Technická pomoc. 

3. Objednávateľ v rámci projektu plánuje zorganizovať a zabezpečiť informačné semináre  
k EŠIF s účasťou spolu súhrne do 635 účastníkov. 
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II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť Objednávateľovi služby na semináre  
k EŠIF v priestoroch Vihorlatského múzea, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné v zmysle 
písomnej požiadavky objednávateľa na jednotlivé semináre podľa počtu prihlásených osôb, 
ktoré budú organizované objednávateľom do 31.12.2021. 

2. Presný termín konania jednotlivých seminárov bude poskytovateľovi oznámený vždy emailom 
na adresu: skolahahe@gmail.com a zrpvhahe@gmail.com minimálne 5 kalendárnych dní 
vopred, pričom počet účastníkov bude upresnený formou emailovej požiadavky 3 kalendárne 

dni pred konaním seminára. Predpoklad začiatku seminárov je od 9:00 hod. 

3. Poskytovateľ požiadavku objednávateľa potvrdí elektronicky akceptačným protokolom 
najneskôr nasledujúci deň od jej odoslania na adresu objednávateľa: ipchumenne@vucpo.sk 

4. Službami pre potreby tejto zmluvy sa rozumie dodanie občerstvenia na semináre pre 
účastníkov podľa požiadavky objednávateľa v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy, 
zabezpečenie obsluhujúceho personálu počas celého trvania seminára. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ 
sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy v rozsahu podľa objednávateľom zadanej  
a poskytovateľom potvrdenej požiadavky. 

6. Zaradenie predmetu zmluvy podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: Hlavný slovník: 
7952000-2 Služby na organizovanie podujatí. 

III. Doba trvania zmluvy a miesto plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do vyčerpania 
stanoveného počtu účastníkov seminárov v zmysle článku I. bod 3, najneskôr do konca 
realizácie projektu do 31.12.2021. 

2. Táto zmluva zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 

3. Túto zmluvu je možné ukončiť predčasne dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od 
zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodu jej porušenia a to: 

a) zo strany objednávateľa v prípade, ak poskytovateľ opakovane porušuje povinnosti 
ustanovené touto zmluvou, za opakované porušenie sa považujú 3 prípady porušenia 
povinností, 

b) zo strany poskytovateľa v prípade, ak tento stratí oprávnenie na poskytovanie služieb 
v zmysle predmetu tejto zmluvy, 

c) v prípade odstúpenia od zmluvy táto zanikne dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, že druhá zmluvná strana nepreberie v odbernej 
lehote zásielku s oznámením o odstúpení od zmluvy, má sa za to, že doručenie nastalo tretí 
deň po skončení odbernej lehoty u prepravcu pošty. 

4. Miestom plnenia tejto zmluvy je Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Humenné 
v budove Vihorlatského múzea, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné. 
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IV. Práva o povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) v dostatočnom časovom predstihu (t. j. minimálne 5 kalendárnych dní pred konaním 
daného seminára) oznámiť Poskytovateľovi formou požiadavky termín konania seminára  
a najneskôr 3 kalendárne dni pred konaním seminára upresniť presný počet 
účastníkov/osôb seminára formou e-mailu); 

b) za písomnú požiadavku sa považuje aj faxová, resp.  e-mailová správa; 

c) zaplatiť za službu dohodnutú cenu. 

2. Poskytovateľ sa  zaväzuje: 

a) na základe požiadavky zaslať Objednávateľovi akceptačný protokol, ktorým potvrdí 
požiadavku Objednávateľa; 

b) informovať o všetkých skutočnostiach relevantných  pre riadne a včasné vykonanie 
svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj o všetkých 
skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy; 

c) pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a pozornosťou ; 

d) Poskytovateľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa; 

e) Poskytovateľ je povinný včas odovzdať Objednávateľovi všetky písomnosti a informácie, 
ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú vplyv na jej plnenie. 

3. Povinnosťou Poskytovateľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho  
s  dodávaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
 nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rozšírenie integrovanej siete informačno-

poradenských centier v Prešovskom kraji - IPC Humenné“  uzatvorenou medzi Riadiacim 
orgánom Operačného programu Technická pomoc (Úrad vlády SR) a Úradom podpredsedu 
vlády pre investície a informatizáciu.  

4. Hlavným Partnerom Prijímateľa NFP, v súlade s bodom 3. tohto článku je Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle Zmluvy o partnerstve. Poskytovateľ je povinný týmto oprávneným 
osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.  Oprávnené osoby na výkon a kontrolu / auditu 
/ overovania sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

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 d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES. 
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V. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou v zmysle §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená pre celé obdobie plnenia zmluvy  
v maximálnej výške 4 838,16 EUR (slovom: štyritisícosemstotridsaťosem EUR a šestnásť 
centov). Táto cena zahŕňa všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti  
s plnením predmetu zmluvy. Cena za jednotlivé semináre bude zahŕňať náklady poskytovateľa 
na zabezpečenie požadovanej služby podľa počtu účastníkov a táto bude určená ako súčin 
merných jednotiek skutočne poskytnutých služieb a jednotkových cien uvedených v Prílohe 
č.1 k tejto zmluve. 

2. Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať cenu za dodané služby po realizácii konkrétneho 
seminára, resp. v deň dodania služby na základe potvrdeného dodacieho listu 
Objednávateľom. 

3. Každá faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy bude obsahovať položkovitý rozpis dodaných 
tovarov podľa Prílohy č. 1, ako aj jednotkové ceny, kde je to relevantné na jednotlivé 
semináre. 

4. Cena faktúry na príslušný seminár bude stanovená na základe skutočne dodanej služby  
v súlade s požiadavkou  Objednávateľa, a to v zmysle jednotkových cien uvedených v Prílohe  
č. 1 tejto zmluvy, podľa počtu účastníkov seminára. 

5. Adresou slúžiacou na účely doručenia vystavených faktúr je adresa sídla Objednávateľa, 
zároveň Poskytovateľ zasiela faktúru aj e-mailom na adresu: ipchumenné@vucpo.sk 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu za 
poskytovanie služieb, bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi. 

7. Faktúra bude vyhotovená v 4 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle platných    
zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov resp. v zmysle zákona č. 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

8. Faktúra – daňový doklad vystavená Poskytovateľom musí obsahovať nasledovné údaje: 
Fakturujeme Vám občerstvenie na informačný seminár DD.MM.RRRR na základe objednávky 

č. XXX na základe zmluvy č. 01/2020/IPC-HE "Zabezpečenie občerstvenia na informačné 

semináre pre IPC Humenné" v rámci projektu Rozšírenie integrovanej siete Informačno-

poradenských centier v Prešovskom kraji – IPC Humenné. 

9. Objednávateľ  vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. 
V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude 
obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 
zmluve, objednávateľ vráti faktúru Poskytovateľovi na opravu resp. prepracovanie. 
Poskytovateľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti bude 
odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 
považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Poskytovateľa. 
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VI. Komunikácia zmluvných strán 

1. Zmluvné strany určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prerokované požiadavky    

        vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa, IPC PSK - Prešov:  PhDr. Adriána Bezdeňová 
          051 70 81 113 
                                                                                        e-mail: adriana.bezdenova@vucpo.sk 
 
Zodpovedný pracovník za Objednávateľa, IPC PSK - Humenné: Ing. Matúš Brečka,  
          051 70 81 905 
                                                                                       e-mail: matus.brecka@vucpo.sk 
 
Zodpovedný pracovník za Poskytovateľa (organizovanie seminárov): Ing. Juraj Moščák 
        0905 584 061 
        zrpvhahe@gmail.com 
 
Zodpovedný pracovník za Poskytovateľa (objednávky, faktúry): Ing. Mária Pirošová 
        0905 584 060 
        ekonomhahe@gmail.com 
 

 

VII. Zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ zodpovedá za plnenie predmetu tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s touto 
zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. 

2. Prípadnú reklamáciu plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
bezodkladne po zistení vady u poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie 
reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť, tak aby nebolo ohrozené, alebo narušené konanie 
seminára resp. jeho priebeh. 

3. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.  Poskytovateľ je povinný 
nahradiť objednávateľovi takto vzniknutú škodu na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 
do 15 dní odo dňa jej doručenia.   

 

VIII. Zmluvné pokuty a sankcie 

1. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý a potvrdený v písomnej 
požiadavke objednávateľa uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny plnenia 
bez DPH za jednotlivý seminár. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá by 
objednávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností poskytovateľa. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,02% z ceny plnenia za jednotlivý seminár za každý deň omeškania. 
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IX. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Dodatky budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 

Príloha č.1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka, ktorú Poskytovateľ predložil  
v rámci prieskumu trhu na základe oslovenia Objednávateľa, za účelom výberu poskytovateľa 
služieb definovaných v článku 2. tejto zmluvy (špecifikácia dodávanej služby) . 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden 
rovnopis pre Poskytovateľa. 

5. Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné 
vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 
slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
 
 
 
V Prešove, dňa 17.04.2020    V Humennom, dňa 25.03.2020 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa : 

 

  v.r.       v.r. 

.......................................................   ............................................................ 
    PaedDr. Milan Majerský, PhD.    Ing. Mariana Chudíková 

       predseda                 riaditeľka 
Prešovského samosprávneho kraja         Hotelová akadémia Humenné 

 

 

Príloha č.1: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“  (špecifikácia dodávanej služby) 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.04.2020 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 22.04.2020 
  


