
Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

 
 

uzatvorená medzi: 
 
 
Objednávateľom:       Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ul. Bajkalská č. 

27, P.O.BOX 24, 820 07 Bratislava 27 
Štatutárny orgán:          Ing. Marta Žiaková, CSc. predsedníčka.  
Zástupca pre vecné konanie:  Ing. Viktor Szabó, štátny radca, odbor havarijného plánovania, 

informatiky a prípravy personálu. 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica, č. ú. 7000061905/8180 
IČO:                             30844185 
DIČ:     2020869224 
Ev. č. objednávateľa:    02/2011 
 
 
Poskytovateľom:  VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava 
Zapísané: V obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, 

vložka č. 164/T 
Štatutárny orgán:  Ing. Peter Líška, podpredseda predstavenstva 
    a riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti  
    a  
    Ing. Matej Korec, PhD., člen predstavenstva 

a generálny riaditeľ  
Zástupca  
pre vecné konanie:   Ing. Ján Malovec, vedúci odboru teoretickej prípravy 
Zástupca  
pre zmluvné konanie:  Ing. Štefan Nižnanský, riaditeľ divízie 
Bankové spojenie:         UniCredit Bank Slovakia, a.s. č. ú. 6622505027/1111 
IČO:  31450474 
DIČ:    2020392539 
IČ DPH:   SK2020392539 
Ev. č. zhotoviteľa:  6621/00/11 
 
 
 

Čl. I. 
Predmet  služby 

 
Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v roku 2011 a to v rozsahu: 

a) 2 x teoretická  príprava typu II/EMO-V2 - v celkovom rozsahu 1 040 hodín. 
b) 2 x príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej spôsobilosti po 

ukončení odbornej prípravy podľa Čl. I písm. a) - v celkovom rozsahu 128 hodín. 
c) 1 x teoretická  príprava typu V. a/VYZ - v celkovom rozsahu 320 hodín. 
d) 1 x príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej spôsobilosti po 

ukončení odbornej prípravy podľa Čl. I písm. c) - v celkovom rozsahu 40 hodín. 
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e) 1 x príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej spôsobilosti 
typu II./V2- v celkovom rozsahu 64 hodín. 

f) 2 x teoretická  príprava typu VI./V2 - v celkovom rozsahu 160 hodín. 
 

Čl. II. 
Cena služby a platobné podmienky 

 
1. Za zrealizovaný predmet služby podľa Čl. I. zaplatí objednávateľ poskytovateľovi vrátane 

DPH nasledovne:  
a) Za plnenie Čl. I písm. a) : 12 594,40 EUR, 

(slovom: dvanásťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur štyridsať centov vrátane DPH), 
b) Za plnenie Čl. I písm. b) : 1 550,08 EUR, 

(slovom: jedentisícpäťstopäťdesiat eur osem centov vrátane DPH), 
c) Za plnenie Čl. I písm. c) : 3 875,20 EUR, 

(slovom: tritisícosemstosedemdesiatpäť eur dvadsať centov vrátane DPH), 
d) Za plnenie Čl. I písm. d) : 484,40 EUR    

(slovom: štyristoosemdesiatštyri eur štyridsať centov vrátane DPH), 
e) Za plnenie Čl. I písm. e) : 775,04 EUR   

(slovom: sedemstosedemdesiatpäť eur štyri centy vrátane DPH), 
f) Za plnenie Čl. I písm. f) : 1 937,60 EUR   

(slovom: jedno tisícdeväťstotridsaťsedem eur šesťdesiat centov vrátane DPH). 
 
2. Celková cena bez DPH je 17 680,60 EUR, DPH je 20% t.j. 3 536,12 EUR a sumárna cena 

s DPH je 21 216,72 EUR. Cena bola medzi poskytovateľom a objednávateľom stanovená 
dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenová kalkulácia je Prílohou tejto zmluvy. 

 
3. Poskytovateľ: 

a) bude fakturovať objednávateľovi podľa Čl. II ods. 1 po priebežnom skončení 
jednotlivých fáz odbornej prípravy v danom roku, 

b) je povinný uvádzať vo faktúre všetky náležitosti v zmysle § 8, § 19 a § 22 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, 
ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, má objednávateľ právo vrátiť faktúru 
bez úhrady poskytovateľovi. Poskytovateľ je potom povinný vystaviť novú faktúru 
s novou lehotou splatnosti,  

c) elektronicky upozorní zástupcu pre vecné konanie objednávateľa 14 dní vopred 
o začatí každého predmetu služby pre každého uchádzača osobitne,  

d) písomne upozorní na akúkoľvek zmenu skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na termín 
dodania predmetu služby a tak isto uvedie príčinu zmeny. 

 
4. Objednávateľ: 

a) neposkytne poskytovateľovi zálohu na zhotovenie služby, 
b) zaplatí poskytovateľovi cenu služby podľa Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, 
c) uhradí cenu služby do 30 dní po doručení faktúry podľa Čl. II. ods.3.  

 
Čl. III. 

Dojednaný čas zhotovenia služby 
 

Poskytovateľ splní záväzok vykonať dohodnutú službu priebežne do 31. 12. 2011. 
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Čl. IV 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania úhrady faktúry z viny objednávateľa, uhradí objednávateľ 

poskytovateľovi 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
2. V prípade nedodania predmetu služby v roku 2011 podľa Čl. I. zo strany poskytovateľa, 

uhradí poskytovateľ objednávateľovi 0,05% z ceny nedodaného predmetu služby za 
každý deň omeškania. 

 
Čl. V 

Splnenie zmluvy 
 

1. Poskytovateľ splní zmluvu vyškolením šiestich zamestnancov objednávateľa a vydaním 
Protokol o absolvovaní odbornej prípravy. 

2. Objednávateľ splní zmluvu zaplatením dohodnutej ceny podľa Čl. II. ods. 1.  
 

Čl. VI 
Zmena a zrušenie zmluvy 

 
Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán 
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez 

výhrad podpísali.  
2. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.  
3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 
 
Objednávateľ, dňa:           Poskytovateľ, dňa:    
 
 
 
                           Ing. Matej Korec, PhD. 
                   člen predstavenstva 
                 a generálny riaditeľ 
         
 
 
 
Ing. Marta Žiaková, CSc.    Ing. Peter Líška 
       predsedníčka         podpredseda predstavenstva 
                  a riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti 
 
 


