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NÁVRH 
 

ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
uzatvorená v zmysle § 269, odst. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
 

Objednávateľ:    Klaster AT+R  z.p.o. 
so sídlom:                      Južná trieda 95,  P.O.BOX  B-45,  040 01 Košice 
zastúpený:                       Ing. Jaromír Jezný, PhD. – predseda Správnej rady 
IČO:                                 45733694  
DIČ:     20203084558 
IČ DPH:    nie je platiteľ 
bankové spojenie:   VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  
číslo účtu:                        3081932953/0200 
osoby oprávnené rokovať vo veciach: Ing. Jaromír Jezný, PhD. – predseda Správnej rady 
    prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc. – výkonný riaditeľ 
(ďalej len „objednávateľ“) 
  

a  
 

Vykonávateľ:                                           

sídlo:                                                    

IČO:                                                              
DIČ:                                                         
IČ DPH:                                                      
bankové spojenie:                                       
číslo účtu:                                                      
osoby oprávnené rokovať vo veciach:      
(ďalej len „vykonávateľ“) 
 

uzatvárajú zmluvu nasledovného znenia: 
 
 

Úvodné prehlásenie 
1. Táto zmluva je zmluvnými stranami uzavretá v súlade s projektom „Podpora inovačných aktivít 

a medzinárodných projektov Klastra AT+R“, ktorý bude  spolufinancovaný v rámci dotácie na podporu 
priemyselných klastrových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Schémy na 
podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM – 18/2014 v znení dodatku 
č.2. 

Čl. 1 
Predmet plnenia 

1.1. Predmetom tejto zmluvy  je záväzok vykonávateľa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve 
uskutočniť s prijímateľom dotácie stanovené úlohy a činnosti na realizáciu projektu tak, aby sa projekt 
zrealizoval riadne a včas a dosiahol jeho stanovený účel.  
 

1.2. Vykonávateľ je zodpovedný za realizáciu služby a dodanie propagačných materiálov v požadovanom 
množstve a kvalite: 

 
1)  Perá s potlačou v počte 1 500 ks 
2) Kľúčenky so svetlom a s potlačou v počte 1 500 ks 
3) Poznámkové bloky s potlačou na každom liste (minimálne 50 listov) v počte 1 500 ks 
4) Banery roll-up 200x80 cm, vrátane tašky na prepravu v počte 3 ks 
5) Brožúra o Klastri AT+R, 21x20cm, vnútro 12 strán, 150 g matný, plnofarebná tlač, obálka 300 g matný, 

plnofarebná tlač V1 v angličtine, v počte 3 000 ks, vrátane anglickej jazykovej korektúry 
 
Text na potlač: „Klaster AT-R“ a logo klastra (viď. hlavička tejto Výzvy) 
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Čl. 2 

Doba a miesto plnenia 
2.1. Vykonávateľ vykoná predmet zákazky v rozsahu Článku 1 do 15.03.2017.  
 
2.2. Miesto dodania: Južná trieda 95, 041 01 Košice, Slovenská republika 
 

Čl. 3 
Cena za poskytnutie služby, náhrada nákladov a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ – uhradí Vykonávateľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:  
Suma bez DPH: ................................................................................. 
Sadzba 20 % výška DPH: .................................................................. 
Cena celkom s DPH:   ........................................................................           (slovom: .....................................) 
a to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy a jej prílohy, v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ. 

3.2. Objednávateľ môže poskytnúť vykonávateľovi zálohu na jednotlivé práce a služby, ak to vykonávateľ požiada 
a to do maximálnej výšky 30 % z ceny predmetu zmluvy uvedenej v bode 3.1. 

3.3. Splatnosť faktúry vystavenej Vykonávateľom je 30 dní. 

3.4. Odmena za poskytnuté služby zahrňuje všetky náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s poskytovaním 
služieb, s výnimkou cestovných výdavkov mimo sídla Objednávateľa i Vykonávateľa. 

 

Čl. 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že predloží prijímateľovi faktúru, a to do 3 pracovných dní od podpisu preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podkladom k vystaveniu a úhrade 
faktúry za predmet zmluvy je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
 
4.2. Osobné prevzatie predmetu zmluvy sú oprávnení iba splnomocnení a autorizovaní zástupcovia objednávateľa, 
ktorí na mieste skontrolujú kvalitu. 

 

Čl. 5 
Zmluvné pokuty 

5.1. Ak sa Vykonávateľ dostane do omeškania s dodaním prác a služieb, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Vykonávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny činnosti za každý, aj začatý deň 
omeškania, až do dňa, kedy budú príslušné povinnosti riadne splnené. V tomto prípade je Vykonávateľ povinný 
túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť, prípadne pokuta môže byť odpočítaná Objednávateľom 
z fakturovanej čiastky.  
 
5.2. Ak nebude faktúra za dodanie prác a služieb, ktorú Vykonávateľ vystavil Objednávateľovi za podmienok 
stanovených touto Zmluvou, uhradená v lehote jej splatnosti, z dôvodu výlučne na strane Objednávateľa, je 
Vykonávateľ oprávnený od Objednávateľa požadovať, aby zaplatil Vykonávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 
% z dlžnej čiastky, za každý ukončený deň omeškania, maximálne do výšky 50 % z celkovej ceny. V tomto prípade  
je Objednávateľ povinný tento úrok z omeškania Vykonávateľovi uhradiť. 

 
Čl. 6 

Komunikácia 

 6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 
plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

 
6.2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, 
štatutárnych orgánov zmluvných strán, príp. nimi poverených osôb.   
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Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Zmenou na strane vykonávateľa aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho 
orgánu, bankového spojenia a pod.), je vykonávateľ povinný do 7 pracovných dní odo dňa jej vzniku písomne 
oznámiť objednávateľovi. 
 
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou 
písomných dodatkov, ktoré sa stávajú oddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností dohodnutých touto zmluvou, každá zmluvná strana je 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom vykonávateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky objednávateľovi . 
Odstúpenie od tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane je účinné okamihom doručenia prejavu vôle odstupujúcej 
zmluvnej strany od zmluvy. 
 
7.4. Vykonávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Subsidy contract-u, resp. Partnership agreement-u, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
 
7.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom  finančného príspevku za účelom financovania 
Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 
 
7.6. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
7.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva 
a vykonávateľ dva rovnopisy. 

 
7.8. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému 
prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

 
7.9. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
 
 
V Košiciach, dňa .....................................                                             V ................................, dňa ......................... 
 
 
 
       Za objednávateľa:                                                                           Za vykonávateľa: 
    
Ing. Jaromír Jezný, PhD.                                                                        ................................................. 
predseda Správnej rady                                                                         .................................................                                                                                                                
 


