
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Objednávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo:  Hálova 16, 851  01  Bratislava 5 

Zastupuje: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17 327 661 

DIČ: 2020902191 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

IBAN: SK85 8180 0000 0070 004 741 95 

Kontakt: skola@spsehalova.sk   📞 +4212 63 82 34 02   📞 +421918 711 250    

a 

2. Poskytovateľ: Dávid Urban 

Sídlo:  Vrbická 1944/5, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 51 328 763 

DIČ: 10 843 514 88 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

IBAN:  

Kontakt:  

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť vzdelávacie služby pedagogickým 

zamestnancom, žiakom SPŠE, Hálova 16, Bratislava a odbornej verejnosti v oblasti programo-

vania a sieťových technológií. 

 

Článok 2 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

2.1 Miestom plnenia zmluvy je sídlo objednávateľa. 

2.2 Časom plnenia rozvrh hodín odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok 3  

Všeobecné a špecifické povinnosti zmluvných strán  

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje 

a) poskytovať objednávateľovi služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a Európskej únie, 

b) poskytovať dohodnuté vzdelávacie služby v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu, v súlade 

s rozvrhom hodín podľa článku 2.2 tejto zmluvy, 

c) pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v záujme 

objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za hospodárne, efek-

tívne a prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy, 
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d) umožňovať prístup do priestorov objednávateľa výlučne frekventantom vzdelávania podľa 

článku 1 zmluvy, 

e) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré objednávateľ označí ako dôverné, 

f) strpieť výkon kontroly súvisiaci s plnením povinností podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) umožniť poskytovateľovi nepretržitý prístup do lokálnej Cisco akadémie Strednej priemysel-

nej školy elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave na účely plnenia predmetu zmluvy 

podľa článku 1, 

b) včas informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, požiadavkách, prípadne iných ná-

rokoch týkajúcich sa plnenia tejto zmluvy, ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy,  

c) poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonanie vzdelávacích služieb, 

pričom poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku, ak mu objednávateľ po-

trebnú súčinnosť neposkytol, 

d) zmenu času a miesta plnenia dohodnúť s poskytovateľom telefonicky alebo elektronickou po-

štou najneskôr jeden deň pred pravidelným časom plnenia, 

e) zaplatiť poskytovateľovi za poskytované služby cenu podľa článku 4 tejto zmluvy. 

 

Článok 4 

Odplata, platobné podmienky 

4.1 Odplata je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 

22,00 eur za každú hodinu poskytnutých služieb 

podľa článku 1 tejto zmluvy, 

4.2 Za hodinu na účely tejto zmluvy sa považuje 45 minút. 

4.3 Objednávateľ zrealizuje odplatu na základe výkazu hodín poskytnutých služieb, ktorý poskyto-

vateľ predloží po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

4.4 Odplata podľa článku 4.2 tejto zmluvy je splatná do 10 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej 

faktúry poskytovateľom objednávateľovi prostredníctvom banky na účet poskytovateľa uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na tento účel objednávateľovi vopred 

písomne oznámi. 

 

Článok 5 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02. 09. 2020 do 31. 08. 2021. 

5.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami 

alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy. 

5.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 

poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak poskytovateľ: 

a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a nedostatkami, ktoré 

poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primeranej doda-

točnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 

b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel nepokračovať 

v plnení tejto zmluvy, 



c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo zá-

väzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

5.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 

objednávateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak objednávateľ: 

a) neposkytuje poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb zo strany 

poskytovateľa, 

b) úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie potrebné k riadnemu plneniu zmluvy 

zo strany poskytovateľa, 

c) nezaplatí poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu, 

d) núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú. 

5.5 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia 

a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

6.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami, pričom dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

6.3 Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 

rovnopis. 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Bratislave  

 

 

 

 

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

objednávateľ  poskytovateľ 

Ing. Iveta Šafránková  Dávid Urban 

riaditeľka 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava 

  

 


