
Zmluva o dielo 

 

č. KV-11-1/2012 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ 

 

Obchodné meno : ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Sídlo : Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves.................................... 

Zastúpený : .RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy............................................. 

IČO / DIČ : .35546085 / 2021668495................................................................... 

 

 

a 

Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno :  SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník 

Sídlo :  SNP 159, 049 18 Lubeník 

Zastúpený :  Ing. Imrich Juhás,  konateľ spoločnosti 

IČO / DIČ :  36168548 / 2020973196 

 

   

uzatvárajú 

v zmysle § 536 Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zmluvu o dielo. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zabezpečiť program 

kontinuálneho vzdelávania: „Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní“, 

ktoré je akreditované v súlade so zákonom č.317/2009 Z.z.. pre ...3.. účastníkov - 

pedagogických zamestnancov objednávateľa. 

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 60 hodín 

Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod a dištančná 20 hod) 

Číslo rozhodnutia o akreditácii:  662/2011 – KV 

Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia a pohovor pred skúšobnou komisiou 

Počet kreditov: 15 

 

Termín realizácie kontinuálneho vzdelávania: od ..21.05.2012.. do ...30.06.2012.. podľa 

vzájomne odsúhlaseného harmonogramu. 

Miesto realizácie: ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 

 

Článok III. 

Spôsob určenia ceny 

 

Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. Objednávateľ a zhotoviteľ sa 

dohodli pri absolvovaní programu na cene za účastníka 100 €. 



Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

A. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
1. Realizáciu vzdelávania v súlade so schváleným programom. 

2. Zabezpečiť evidenciu dochádzky účastníkov vzdelávania. 

3. Fakturovať objednávateľovi účastnícke poplatky za vzdelávanie v jednej splátke po 

zahájení vzdelávania s lehotou splatnosti 5 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ má nárok na úhradu plnej dohodnutej ceny aj v prípadoch, že účastník preruší 

alebo neukončí vzdelávanie. 

5. Umožniť objednávateľovi alebo nimi povereným osobám vykonanie hospitácie a kontroly 

dodržiavania podmienok tejto zmluvy počas doby jej platnosti. 

6. Ukončiť vzdelávanie vykonaním overenia získaných zručnosti podľa schváleného 

programu kontinuálneho vzdelávania. 

7. Vydať úspešným účastníkom osvedčenie o priznaných kreditoch v súlade s vydaným 

rozhodnutím akreditačnej komisie. 

 

B. Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zabezpečiť účastníkov na vzdelávanie v súlade s požadovanými vzdelanostnými 

predpokladmi a doručiť zhotoviteľovi prihlášky na vzdelávanie do 18.05.2012. 

2. Uhradiť zhotoviteľovi účastnícke poplatky spojené s realizáciou v termíne do 5 dní od 

doručenia faktúry. 

 

Článok V. 

Všeobecné ustanovenia 

  

1. Zmenu alebo doplnenie obsahu tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných 

dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť riadnym potvrdením a podpisom oprávnených 

zástupcov oboch zmluvných strán. 

2. Pri zmene právneho stavu zmluvných strán, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy v plnom rozsahu prechádzajú na právnych nástupcov.  

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými platnými 

predpismi Slovenskej republiky najmä Obchodným zákonníkom a súvisiacich právnych 

predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán po jej podpísaní 

obdrží 1 vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali, 

porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu. Zmluvné strany zároveň 

prehlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.  
 

 

V Lubeníku ........18.05.2012............................... V Spišskej Novej Vsi 18.05.2012  
 

      Zhotoviteľ :            Objednávateľ :  

 

 

 ................................................... ................................................... 

 Ing. Imrich Juhás RNDr. Peter Kresťanko  


