
Zmluva o materiálno-technickom a lektorskom zabezpečení vzdelávacieho kurzu 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

Zmluvné strany: 

 

 1 Názov Stredná odborná škola polytechnická 

 Adresa Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

IČO 42 114 985 

DIČ 2022445799 

V zastúpení: 

 

Ing. Oľga Hodálová - riaditeľka 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0030 5332 

(ďalej spoločne len ako „Poskytovateľ“) 

 

2 Obchodné meno CORRECT EU PROJECT s.r.o. 

 Sídlo 

 

Majerníkova 1, 841 05 Bratislava 

Adresa pre poštové 
zásielky: 

Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava 

IČO 

 

46 002 511 

DIČ 2023186286 

IČ DPH SK20223186286 

Zapísaná: v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č.: 70296/B 

 
 

 

V zastúpení: 

 

Ing. Roman Brunovský - konateľ 

 (ďalej spoločne len ako „Objednávateľ“) 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzťah medzi zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou 

vzdelávania, skúšok, seminárov, konferencií a workshopov, a to v rozsahu realizácie verejnej 

zákazky v rámci národného projektu vyhláseného Národným ústavom celoživotného vzdelávania, 

Tomášikova 4, 820 09 Bratislava vo Vestníku č. 11/2014 dňa 17.01.2014 pod značkou 721 – MSS 

v rámci nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený požadovať realizáciu vzdelávania u Poskytovateľa podľa tejto zmluvy 

výhradne na účely vzdelávania v rámci projektu podľa ods. 1 tohto článku. 

 

3. Poskytovateľ je školou, ktorá disponuje vhodnými materiálno-technickým vybavením a priestormi 

určenými na výkon teoretického a praktického vzdelávania, na základe akreditovaného 

vzdelávacieho programu, ktorého držiteľom akreditácie je Národný ústav celoživotného 

vzdelávania, a má záujem zapojiť sa do projektu podľa ods. 1 tohto článku. 

 

4. Poskytovateľ disponuje  lektormi vhodnými na výkon teoretického a praktického vzdelávania, na 

základe akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého držiteľom akreditácie je Národný ústav 

celoživotného vzdelávania , a má záujem zapojiť sa do projektu podľa ods. 1 tohto článku. 

 

 

 



Čl. 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa realizovať vzdelávací kurz s potrebným materiálno-

technickým vybavením nachádzajúcim sa v priestoroch Poskytovateľa.  Dohodnutým účelom  

je realizácia vzdelávania prostredníctvom kurzu,  realizácia vzdelávacieho programu Nastavovač 

CNC strojov,  modul 3,   v rozsahu 126 hodín podľa rozvrhu. 
 

2. Dohodnutý počet Účastníkov vzdelávania v rámci realizácie vzdelávacieho kurzu – 9 

účastníkov. 
 

3. Poskytovateľ realizuje vzdelávací kurz uvedený ods. 1 tohto článku  pre  Objednávateľa v čase  

podľa vopred dohodnutého predbežného harmonogramu uvedenom v Prílohe č. 1  zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje za realizáciu vzdelávacieho kurzu Poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú 

odmenu.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci realizácie vzdelávacieho kurzu bude zabezpečené užívanie 

materiálno-technického vybavenia nachádzajúceho sa v priestoroch Poskytovateľa, a to najmä 

strojov, zariadení, materiálu, učebných materiálov a pomôcok, ktoré sú Objednávateľ a osoby 

zdržiavajúce sa v priestoroch (ďalej len „Účastníci vzdelávania“) oprávnení používať a uvádzať do 

činnosti v súlade s ich účelom počas výučby vzdelávacieho programu skúšok a skúšok odbornej 

spôsobilosti. 

 

 

 

Čl. 3 

Odmena 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za realizáciu vzdelávacieho kurzu zaplatiť odmenu 

dohodnutú v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, a to  primerane rozsahu vyučovacieho 

času, a to vo výške: 450,00 EUR za osobu, ktorá ukončí kurz s DPH 
Celková výška odmeny pri 9 účastníkoch kurzu je podľa čl. 2 tejto zmluvy je 4050,- EUR, slovom 

štyritisícpäťdesiat eur. V prípade iného (vyššieho/nižšieho) počtu účastníkov sa celková cena 

vypočíta ako skutočný počet účastníkov x 450,- €. 
 

2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím materiálno-

technického vybavenia, náklady za služby lektorov a náklady spojené so záverečnými skúškami. 

 

3. Odmena je splatná na základe faktúry po skončení kurzu podľa skutočného Objednávateľom 

odsúhlaseného rozsahu. Poskytovateľ nie je platca DPH.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť odmeny podľa vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej 

vystavenia Poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje platby uhrádzať bezhotovostným 

prevodom na účet Poskytovateľa.  

 

5. V prípade omeškania s úhradou odmeny má Poskytovateľ nárok na zaplatenie úrokov 

z omeškania vo výške podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Zb. 

 

 

 

 



Čl. 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za realizáciu vzdelávacieho kurzu s potrebným materiálno-technickým 

vybavením.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť hygienické priestory pre Účastníkov vzdelávania. 

 

3. Poskytovateľ prehlasuje, že priestory a ich vnútorné vybavenie sú poistené proti krádeži alebo 

vandalizmu. 
 

4. Objednávateľ bude realizovať vzdelávací kurz podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje v rámci realizácie vzdelávacieho kurzu využívať dané materiálno-

technické vybavenie v súlade s vymedzeným účelom v rozsahu a medziach podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, a  Poskytovateľovi za realizáciu vzdelávacieho kurzu riadne platiť 

odmenu. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje užívať materiálno-technické vybavenie a zariadenia s vynaložením 

odbornej starostlivosti, a tiež v súlade so zásadami bezpečnosti, pokynmi výrobcu a návodom na 

použitie. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a uzatvára sa na 

dobu určitú od 18.9.2015 do 16.10.2015 
 

2. Zmluva sa môže meniť po dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných 

zmluvnými stranami. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce pri uplatňovaní Zmluvy budú prednostne 

riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia zmluvy riadne prečítali, porozumeli obsahu zmluvy, 

vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa    

 

Poskytovateľ:      Objednávateľ: 

 

 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

 Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka CORRECT EU PROJECT s.r.o. 

  Ing. Roman Brunovský, konateľ 


