
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

objednávateľom:

Úradný názov: Stredná odborná škola agrotechnická
Sídlo: Tovarn ícka 1632, 955 29 Topoľčany
Štatutárny zástupca: ing. Róbert Čaniga, PhD., riaditeľ školy
IČO: 00398411

Telefón: 038/5327218 
Email:

(ďalej ako „Objednávateľ) 

a

Poskytovateľ:

Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
IČO: 36289906
DIČ: 2022159667

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,, Vložka č. 18335/T

Kontaktná osoba Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

ČI. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb vzdelávacích kurzov uvedených v bode 2 tohto článku, vyhovujúcich 
podmienkam vereného obstarávania -  výzvy na predkladanie cenových ponúk zo dňa 24.10.2014, týkajúcej sa projektu s 
názvom „Moderné vzdelávanie -  brána poznania", realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 108/2014/1.1./OPV, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej tiež „Projekt"), za čo Objednávateľ zaplatí 
Poskytovateľovi dohodnutú odplatu za podmienok podľa tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa nasledovné vzdelávacie kurzy:

Názov kurzu Popis kurzu
Využitie informačných 
technológií
a interaktívnej tabule vo 
výchovno-vzdelávacom 
procese

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Využitie informačných 
technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese“

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na prácu s modernou didaktickou a digitálnou 
technikou (rozsah min.95 hodín), ktorého sa zúčastní 20 pedagógov

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.

Rozvoj osobnostných 
a sociálnych 
kompetencií 
pedagogických 
zamestnancov

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Rozvoj osobnostných 
a sociálnych kompetencií pedagogických zamestnancov“

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na rozvoj osobnostných a sociálnych 
kompetencií pedagogických zamestnancov v procese vzdelávania (rozsah min. 50 
hodín), ktorého sa zúčastní 20 pedagógov s cieľom realizovať efektívnu a účelnú 
prestavbu vzdelávania kľúčových predmetov.

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.



/

Základný kurz CNC -  
sústruženie

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Základný kurz CNC - 
sústruženie“

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie CNC - sústruženie (rozsah min. 28 hodín), 
ktorého sa zúčastnia 3 pedagógovia s cieľom realizovať efektívnu a účelnú prestavbu 
vzdelávania kľúčových predmetov.

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študiiné materiály.

Odborné kompetencie 
pedagógov v oblasti 
integrácie žiakov so 
špeciálnymi výchovnými 
a vzdelávacími 
potrebami

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Odborné kompetencie 
pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 
potrebami“

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na zvýšenie odborných kompetencií 
pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi východnými a vzdelávacími 
kompetenciami (rozsah min. 30 hodín), ktorého sa zúčastní 20 pedagógov s cieľom 
realizovať efektívnu a účelnú prestavbu vzdelávania kľúčových predmetov.

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.

Základný kurz CNC -  
frézovanie

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Odborné kompetencie 
pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 
potrebami“.

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie CNC - frézovanie (rozsah min. 28 hodín), 
ktorého sa zúčastnia 3 pedagógovia s cieľom realizovať efektívnu a účelnú prestavbu 
vzdelávania kľúčových predmetov.

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.

Práca s interaktívnymi 
perami

•  Položka obsahuje službu dodania vzdelávacieho kurzu „Odborné kompetencie 
pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 
potrebami“

•  Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na prácu s interaktívnymi perami v procese 
vzdelávania (rozsah min. 8 hodín), ktorého sa zúčastní 20 pedagógov s cieľom 
realizovať efektívnu a účelnú prestavbu vzdelávania kľúčových predmetov.

•  Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študiiné materiály.

ČI. II. Podmienky poskytovania služby

1. Poskytovateľ poskytne služby vzdelávacích kurzov v priestoroch Objednávateľa.
2 . Súčasťou služby je zabezpečenie dostatočného počtu študijných materiálov v primeranej kvalite a množstve, zodpovedajúcom 

úrovni vzdelávania a počtu absolventov.
3. Prezentačnú techniku, primerané podmienky na realizáciu kurzov (napr. osvetlenie, ozvučenie) a učebné pomôcky ak to bude 

potrebné, zabezpečí Objednávateľ.
4 . Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, o ktorých sa dozvedel pri 

realizovaní predmetu tejto zmluvy a o osobných údajoch frekventantov a takéto informácie sprístupní výlučne osobám, ktoré 
potrebujú takéto informácie alebo dokumenty poznať a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. Uvedená povinnosť trvá aj po zaniknutí tohto zmluvného vzťahu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté 
ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

ČI. III. Doba plnenia

1. Poskytovateľ zabezpečí a poskytne Objednávateľovi službu dohodnutú v čl. I tejto zmluvy v lehote do 31.07.2015

ČI. IV. Odmena a platobné podmienky

1. Odmena za poskytnuté služby bola medzi Poskytovateľom a Objednávateľom dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a v spojení s výsledkami verejného obstarávania v celkovej maximálnej výške: 13 
300,00 EUR s DPH. Poskytovateľ je platcom DPH.

2. Cena za jednotlivé kurzy bola stanovená na základe vykonaného verejného obstarávania nasledovne:
- Kurz: Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese -  2 950,00 EUR s DPH
- Kurz: Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií pedagogických zamestnancov - 1 900,00 EUR s DPH
- Kurz: Základný kurz CNC -  sústruženie - 1 700,00 EUR s DPH
- Kurz: Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami -  

2 950,00 EUR s DPH



- Kurz: Základný kurz CNC -  frézovanie - 1 800,00 EUR s DPH
- Kurz: Práca s interaktívnymi perami -  2 000,00 EUR s DPH

3. Takto stanovená odmena zahŕňa všetky náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi pri plnení predmetu tejto zmluvy.
4. Objednávateľ uhradí odmenu za služby poskytnuté podľa tejto zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa 

na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za zrealizované služby do siedmych dní od poskytnutia služby na základe 

odovzdávacieho protokolu podpísaného zástupcom objednávateľa a poskytovateľa.
6. Faktúru je možné vystaviť po ukončení každého kurzu samostatne.
7. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a zmluvnú cenu. Faktúra 

bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo 
zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

8. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti 
vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Poskytovateľovi na jej 
doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry 
Objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 
Objednávateľa na účet Poskytovateľa.

9. Poskytovateľ predloží faktúru objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa pokynov Objednávateľa viesť riadnu evidenciu termínov realizácie kurzov a zúčastnených 

osôb.

ČI. V. Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa realizácie 
obstarávanej služby, najmä zmenu v termíne alebo harmonograme realizácie kurzov a zmenu počtu frekventantov.

ČI. VII. Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa končí predovšetkým splnením záväzkov z nej vyplývajúcich. Zmluvu možno ukončiť i dohodou zmluvných strán 
alebo odstúpením od zmluvy v zmysle ďalej uvedeného.

2. Odstúpiť od tejto zmluvy môže zmluvná strana len v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade 
odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa zmluva končí dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane.

ČI. VIII. Sankcie

1. V prípade, že Poskytovateľ nesplní dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, môže si Objednávateľ voči nemu uplatniť 
zmluvnú pokutu až vo výške zmluvnej ceny predmetu plnenia.

2. Ako omeškanie dodania sa rozumie situácia, ak Poskytovateľ nedodá predmet zmluvy tak ako je špecifikovaný touto zmluvou, 
ponukou vo verejnom obstarávaní a objednávkou s upresnenými termínmi a lehotami.

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odmeny za poskytnuté služby v zmysle čl. IV. má Poskytovateľ právo na úroky 
z omeškania v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky budú 

tvoriť súčasť zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 108/2014/1.1./OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Poskytovateľ.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území SR.

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



...........dňa fC f lW ý

Za Poskytovateľa

A  i j '

V ...................... dňa..^ .:

Za Objednávateľa

Ing. Miroslav Vančo Ing. Róbert Čaniga PhD,, riaditeľ školy


