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Zmluva o poskytovaní služieb č. (návrh) 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „zmluva“) medzi týmito nasledujúci stranami: 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Poskytovateľ: 

Obchodné meno:     
Sídlo:        
Štatutárny zástupca:    
Tel.:     
Bankové spojenie:        
IBAN:               
IČO:         
DIČ:       
IČ DPH:    
Reg. č. z Obchodného registra: oddiel: , vložka č.   
(ďalej len "poskytovateľ") 
  

a 
 

1.2 Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: SOŠ strojnícka Považská Bystrica   
Sídlo:    Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica      
Štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Capák, riaditeľ 
Tel.:   0905 548621   
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica      
IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0050 7495    
IČO:    17050561              
DIČ:               2020712617   
(ďalej len "objednávateľ") 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby - 

realizácia kurzu a skúšok zvárania pre troch pedagogických zamestnancov v zmysle STN 
EN ISO 9606-1, a to: 

 
Kurz zvárania rúr a plechov netaviacou sa elektródou v inertnom plyne (141). 
Označenie certifikátu: 
141 T BW FM5 S s4 D57 H-L 045 ss nb      
141 T BW FM5 S s4 D57 PH ss nb      
Druh výrobku: T rúra 
Spôsob zvárania: 141 
Druh zvaru: BW (tupý zvar) 
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Skupina základného materiálu: FM5 (nerezové a žiaruvzdorné ocele) 
Druh prídavného materiálu: S (drôtová elektróda) – plná tyčinka 
Hrúbka základného materiálu: s4 
Priemer rúry: D 57 (vonkajší priemer rúry) 
Poloha zvárania: H-L 045 (potrubie pevné, os naklonená, stúpajúca pozícia) 
Podrobné údaje o zvare: ss nb (zváranie z jednej strany bez podložky) 

 
2.2 Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť a vykonať službu podľa 

bodu 2.1 tejto zmluvy pre objednávateľa tak, ako to je upravené v ustanoveniach tejto 
zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutú službu dohodnutú cenu. 

 
Článok III. 

Termín a miesto plnenia 
 
3.1 Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na dobe poskytovania služieb: odo dňa podpísania 

tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami do 16.7.2021. 
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať kurz a skúšky zvárania v mieste sídla 

poskytovateľa:...................................................................... 
 
 

Článok IV. 
Cena, fakturácia a spôsob platenia 

 

4.1 Dohodnutá cena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR 
SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tak, ako bola 
ponúknutá v procese verejného obstarávania v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v zmysle neskorších predpisov. 

4.2 Cena celkom:            0,00 Eur 

Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

 

alebo 
 
Cena bez DPH                     0,00 Eur 
DPH 20%                       0,00 Eur 
Cena celkom 0,00 Eur 

 

4.3 V prípade, ak sa poskytovateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú 
fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou. 

4.4 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov objednávateľa.  

4.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.  

4.6 V cene poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojho 
záväzku. 
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4.7 Platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry. Poskytovateľ je oprávnený 
vystaviť konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 7 dní po úplnom 
splnení predmetu zmluvy v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas.  

4.8 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  V prípade neúplnej 
alebo chybnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. 
Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.  Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

4.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru poskytovateľovi prevodným príkazom na 
bankový účet poskytovateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

 
Článok V. 

Rozsah plnenia a povinnosti dodávateľa 
 
5.1 Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby uvedené 
v bode 2.1. 
Pre vykonanie skúšok sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť bezodplatne: 

a) priestory zvarovne a jej vybavenie zváracími zariadeniami spĺňajúcimi požiadavky 
STN ISO 9606-1 

b) základné, prídavné a pomocné materiály doložené platnými atestami, 
c) učebňu pre skúšky, 
d) šatne a hygienické priestory v zmysle platných hygienických predpisov. 

 
5.2 Ďalej sa poskytovateľ zaväzuje prostredníctvom certifikačného orgánu pre certifikáciu 
personálu vo zváraní P. Z. Bratislava objednávateľovi bezodplatne zabezpečiť Certifikát 
vystavený na meno. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
6.2 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
6.3 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 
ustanoveniami obchodného zákonníka. 
6.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne. 
6.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé jej vyhotovenie je 
považované za originál. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 
 
V Považskej Bystrici, dňa 
 
 
 
.........................................      ....................................... 
                  Mgr. Štefan Capák 

Poskytovateľ              riaditeľ SOŠ strojníckej 
                        Objednávateľ 


