
ZMLUVA    o    d i e l o     č. 44/2013 

zabezpečenie rekvalifikácie  

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Dodávateľ:        Stredná odborná škola dopravná 

                               Zelená 2, 036 08  Martin-Priekopa 

                               Zastúpená: PhDr. Jarmilou Matejčíkovou – riaditeľkou 

                               IČO: 17055211 

                               DIČ: 2020598580 

                               Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s  

                               Číslo účtu: 3006526170/5600 

                               Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

                               (ďalej len „dodávateľ “) 

 

a 

 

 2. Objednávateľ:  Andrej   TÁBORECKÝ 

                               

 

                             (ďalej len „objednávateľ “) 

 

 

I. Predmet diela 

 

1. Objednávateľ objednáva a dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rekvalifikáciu v učebnom 

odbore 2683 H11 - elektromechanik silnoprúdová technika, v trvaní dvoch rokov. 

Zároveň dodávateľ zabezpečí overenie vedomostí a v prípade úspešného vykonania 

záverečných skúšok odovzdanie výučného listu v danom odbore pre objednávateľa. 

2. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený zabezpečovať uvedenú rekvalifikácii pre 

objednávateľa. 

 

 

II. Úhrada služieb spojených s predmetom diela 

 

      1.   Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu vo výške:  1.180,- € 

 v členení: 

* cena za   I. ročník      I. a II. polrok   do 30. 10. 2013  .............................       200,00 € 

* cena za  II. ročník      I. a II. polrok   do 31. 01. 2014  .............................       260,00 €  

* cena za III. ročník     I. polrok           do 30. 09. 2014  .............................       310,00 € 

                                    II. polrok + ZS  do 31. 01. 2015  ............................        410,00 € 

Uvedená cena je kalkulovaná pre skupinu jednotlivých objednávateľov. 

      2.   Objednávateľ súhlasí s úpravou ceny v prípade, že sa zníži počet členov  v skupine                

objednávateľov podľa konkrétneho odboru v priebehu rekvalifikácie na menej ako   

päť. Úprava ceny bude spočívať v rozpočítaní finančnej úhrady pre znížený  

(zostávajúci)   počet členov v skupine. 

III. Doba predmetu diela 



 

1. Dodávateľ splní svoj záväzok v termíne do 30. 6. 2015. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať dohodnuté termíny podľa študijných 

plánov a riadne navštevovať teoretickú a praktickú časť výuky. 

 

 

IV. Úhrada za predmet diela 

 

1. Objednávateľ je povinný uhrádzať dodávateľovi jednotlivé finančné sumy podľa čl. II   

bod 1. tejto zmluvy na základe faktúry, ktorú vystaví dodávateľ počas školského roku. 

Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. 

2. Ak objednávateľ neuhradí platbu podľa čl. II tejto zmluvy riadne (v stanovenej výške 

a včas), je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške fixnej sadzby platnej podľa 

nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Ak objednávateľ neuhradí platbu podľa čl. II tejto zmluvy riadne (v stanovenej výške 

a včas), je povinný zaplatiť prenajímateľovi aj paušálnu náhradu nákladov spojených 

s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške podľa 

ust. § 2 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 

V. Zmena a zrušenie zmluvy 

 

1. Zmluvu je možné meniť, alebo ju zrušiť iba písomne a to na základe dohody 

zmluvných strán. 

2. Výpovedná doba je najmenej 4 mesiace pred zahájením školského polroku a začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ 

a tri dodávateľ. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Martine-Priekope  15.10.2013 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––                                                   ––––––––––––––––––––– 

            dodávateľ                                                                                  objednávateľ 

 


