
Rámcová zmluva č. 4600006538/OVS/2022 

o poskytovaní školení zvárania  

uzatvorená podľa zákona podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  
Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
Právna forma:   akciová spoločnosť 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č.: 3497/B 
Štatutárny orgán:                   predstavenstvo 
V zastúpení:                           Ing. Roman Koreň, predseda predstavenstva 
 Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva 
                                
IČO: 35914939    
IČ DPH: SK2021920076 
DIČ: 2021920076 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 2235304454/0200 
IBAN:                                     SK25 0200 0000 0022 3530 4454 
SWIFT:                                  SUBASKBX 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“) 
 
a 

 

Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s. r. o.   

Sídlo:    Hollého 20, 010 01 Žilina        
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: OR Okr. Súdu Žilina, Odd: Sro, vl.č. 55989/L 
Štatutárny orgán: konateľ 
V zastúpení: Lukáš Nekoranec, konateľ 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Lukáš Nekoranec, konateľ 
IČO: 46 512 764 
DIČ DPH: SK2023419068 
DIČ:    2020062308 
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu: 2676996857/0200 
IBAN: SK5502000000002976996857 
SWIFT: SUBASKBX  
(ďalej len „poskytovateľ“) 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 



Čl. 2 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je:  

a) záväzok poskytovateľa vykonávať pre určených zamestnancov objednávateľa 
akreditované kurzy zvárania (ďalej aj „kurzy“) v rozsahu a spôsobom podľa tejto 
zmluvy,  

b) záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnuté kurzy odplatu uvedenú v Čl. 6 tejto 
zmluvy a  

c) úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj ďalších skutočností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy  

(ďalej spolu a), b) a c) len „predmet zmluvy“). 
 
 
                                                                 Čl. 3 

Spôsob a miesto plnenia zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať pre zamestnancov objednávateľa kurzy špecifikované 
v Prílohe č. 1 zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi jednotlivé požiadavky na 
zabezpečenie a realizáciu kurzov písomne, vo forme objednávky. Za dodržanie písomnej 
formy sa pokladá doručovanie formou elektronickej pošty na uvedenú emailovú 
adresu:.................... Objednávateľ zašle poskytovateľovi písomnú objednávku na 
vykonanie kurzov na nasledujúci mesiac najneskôr do 20. (dvadsiateho) dňa 
predchádzajúceho mesiaca. Ak pripadne 20. (dvadsiaty) deň v mesiaci na deň pracovného 
voľna alebo pracovného pokoja, za termín sa považuje najbližší pracovný deň.  
 

3. Objednávateľ v písomnej objednávke na vykonanie kurzov uvedie: 
a) počet, profesiu a menný zoznam zamestnancov, ktorí majú predmetný kurz 

absolvovať, 
b) druh požadovaného kurzu spolu s preferovaným termínom, resp. termínmi jeho 

realizácie, 
c) kontaktnú osobu objednávateľa zodpovednú za organizáciu kurzov.  

 
4. Poskytovateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 

objednávateľa písomne potvrdiť objednávateľovi termíny vykonania požadovaných kurzov 
a časy začatia kurzov a zaslať mu objednávkový formulár na schválenie. Záväzky 
poskytovateľa vznikajú dňom schválenia objednávky zo strany objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi schválenie objednávky na emailovú 
adresu poskytovateľa:....................., do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej schválenia. 
 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladaný počet zamestnancov uvedený 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Táto zmluva nezakladá povinnosť objednávateľa na predloženie 
požiadavky a/alebo schválenie objednávky na vykonanie kurzov. 
 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť materiálne a personálne vybavenie kurzov v rozsahu 
uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať kurzy vo svojich priestoroch v mieste výučby: Žilina. 
Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je možné realizovať kurzy aj v inom mieste. 
 

8. Plnenie predmetu zmluvy sa považuje za riadne a včas vykonané, ak poskytovateľ 
zrealizoval kurz v dohodnutom termíne, rozsahu a kvalite a po jeho úspešnom absolvovaní 



boli pre zúčastnených zamestnancov objednávateľa vystavené príslušné certifikáty a/alebo 
diplomy. 

 

Čl. 4 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas podľa ustanovení zmluvy, vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s odbornou 
starostlivosťou. 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať kurzy v súlade s príslušnou legislatívou a technickými 
normami. 

 
3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú skutočnosť, ktorá má 

vplyv na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvy. 
 

4. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť a doručiť objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní 
po skončení kurzu pre každého účastníka certifikát a/alebo diplom o absolvovaní kurzu. 

 
5. Poskytovateľ je povinný v mieste realizácie kurzov zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia 

zúčastnených zamestnancov objednávateľa. 
 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť zamestnancom objednávateľa certifikáty zváračov 
podľa ISO 9606 s logom EWF (Európskej zváračskej federácie) podľa certifikačného 
systému EWF, a to: 

• certifikát podľa STN EN ISO 9606-1 s platnosťou na 3 roky (oceľ) 

• certifikát podľa STN EN ISO 9606-2 s platnosťou na 2 roky (hliník) 

• certifikát podľa STN EN ISO 13585 s platnosťou na 3 roky (spájkovači) 
 

7. Poskytovateľ môže v dôsledku nepredvídaných okolností zrušiť realizáciu potvrdeného 
kurzu do 13.00 h. piateho dňa pred dňom uskutočnenia kurzu doručením správy 
elektronicky na e-mail objednávateľa. V prípade zrušenia kurzu je poskytovateľ povinný 
zabezpečiť realizáciu kurzu v náhradnom termíne tak, aby omeškanie s vykonaním kurzu 
nepresiahlo 30 (tridsať) kalendárnych dní. Ak poskytovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť 
podľa prvej vety tohto ustanovenia, cena za takto realizovaný kurz bude 5 % nižšia ako 
bola dohodnutá cena podľa tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 5 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za vykonanie kurzov cenu v sume a za 

podmienok uvedených v Čl. 6 tejto zmluvy. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v jednom termíne kurzu najmenej jedného (1) 
a najviac štyroch (4) účastníkov. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je možné 
realizovať kurzy aj v inom počte účastníkov.  
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre riadne 
plnenie tejto zmluvy.  
 

4. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi každú skutočnosť, ktorá 
má vplyv na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvy. 



 
5. Objednávateľ môže v dôsledku nepredvídaných okolností zrušiť realizáciu potvrdeného 

kurzu do 13.00 h. piateho (5.) dňa pred dňom uskutočnenia kurzu doručením správy 

elektronicky na e-mail poskytovateľa: ..........................V prípade zrušenia kurzu 

objednávateľ vyšle svojich zamestnancov na kurz v náhradnom termíne, ktorý stanoví 
poskytovateľ tak, aby omeškanie s vykonaním kurzu nepresiahlo 30 (tridsať) kalendárnych 
dní. Ak objednávateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto ustanovenia, 
cena za takto realizovaný kurz bude o 5 % vyššia ako bola dohodnutá cena podľa tejto 
zmluvy. 
 

 
Čl. 6 

Cenové a platobné podmienky 
 

1. Cena za realizované kurzy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky  Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. ako cena maximálna. Ceny sú 
uvedené bez DPH. Uplatnenie DPH k cene poskytnutého plnenia sa bude riadiť 
ustanoveniami príslušných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 
 

2. Celková cena za predmet zmluvy (ďalej len „finančný limit“) realizovaný podľa tejto 
zmluvy predstavuje sumu vo výške 67 140,- EUR bez DPH (slovom: 
šesťdesiatsedemtisícstoštyridsať eur). Stanovenie finančného limitu zmluvy neoprávňuje 
poskytovateľa domáhať sa vyčerpania finančného limitu a nemá nárok na náhradu škody, 
ušlý zisk, ani na akúkoľvek inú sankciu či finančnú kompenzáciu pri jeho nevyčerpaní. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizované kurzy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú 

zmluvnú cenu v zmysle Cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, za účasť jedného 
zamestnanca na vybranom kurze. V cene predmetu zmluvy za účasť jedného 
zamestnanca na vybranom kurze podľa Prílohy č. 2 sú zahnuté všetky a akékoľvek 
náklady poskytovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy za jedného zamestnanca.  

4. Na predmet zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohové platby. 
 

5. Poskytovateľ vystaví súhrnnú faktúru – daňový doklad za zrealizované kurzy vždy po 
skončení kalendárneho mesiaca v súlade s platnou daňovou legislatívou. K faktúre 
poskytovateľ pripojí ako podklad pre fakturáciu kópie prezenčných listín o účasti  
zamestnancov objednávateľa na zrealizovaných kurzoch s uvedením dátumu a miesta 
konania kurzu, meno a priezvisko lektora, odtlačok pečiatky a podpis poskytovateľa. 

 
6. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia poskytovateľom. 

Faktúra musí byť doručená najneskôr do 10. (desiateho) kalendárneho dňa nasledujúceho 
mesiaca na fakturačnú adresu:  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
sekcia účtovníctva a daní   
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

Objednávateľ požaduje uviesť vo faktúre údaje: číslo zmluvy objednávateľa 
4600006538/OVS/2022 a údaj: 310527 „región Žilina“ pre zúčtovanie faktúry 
objednávateľom. 

 
7. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
V prípade, že faktúra nebude doručená objednávateľovi do 10. (desiateho) kalendárneho 



dňa príslušného mesiaca podľa ods. 6. tohto článku zmluvy, lehota splatnosti sa predlžuje 
o počet dní presahujúcich túto lehotu.  
 

8. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vystavenej faktúry, ktorá musí mať všetky 
náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 
poskytovateľovi na prepracovanie, pokiaľ faktúra nebude vystavená v súlade s príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením novej opravenej 
faktúry objednávateľovi. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom 
vrátená neoprávnene. 

 
9. Za oneskorenú úhradu faktúry môže poskytovateľ požadovať od objednávateľa zaplatenie 

úrokov z omeškania z dlžnej sumy v zmysle platných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
10. Poskytovateľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje uvádzať na vystavenej faktúre 

čísla bankových účtov, ktoré sú zverejnené v zozname na webovom sídle Finančného 
riaditeľstva SR (ďalej len „zoznam FR SR“). V prípade, že objednávateľ uhradí celkovú 
hodnotu faktúry na bankový účet uvedený na faktúre poskytovateľa, ktorý ale nebol 
zverejnený v zozname FR SR a  následne správca dane bude požadovať od 
objednávateľa ručenie za DPH, poskytovateľ sa zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť 
objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 (desať) dní od doručenia jej vyúčtovania 
poskytovateľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia správcu dane a doklad 
o jej úhrade. Objednávateľ sa z titulu oznamovacej povinnosti bankových účtov zaväzuje 
postupovať v súlade s platnou daňovou legislatívou.  
 
V prípade, že objednávateľ nedodrží  lehotu splatnosti faktúry podľa tohto bodu z dôvodu, 
že poskytovateľ nezverejnil svoj bankový účet uvedený na faktúre  v zozname FR SR podľa 
platného zákona o DPH, poskytovateľ nemá nárok na úrok z omeškania z titulu 
oneskorenej úhrady.  
 
Objednávateľ zároveň môže účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo 
sumy uhradenej objednávateľom za poskytovateľa za každý deň omeškania poskytovateľa 
s povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za 
poskytovateľa objednávateľ, pričom poskytovateľ sa na účely tejto vety dostane do 
omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy objednávateľ uhradil správcovi dane 
poskytovateľa toto predmetné plnenie za poskytovateľa až do dňa zaplatenia (t. j. 
pripísania na účet) objednávateľovi objednávateľom poskytnuté plnenie za poskytovateľa. 
Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo objednávateľa 
domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou 
pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty). 
 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej 
zmluvnej strany. 

 
12. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať od zamestnancov objednávateľa za poskytnutie 

kurzu a úkonov s tým súvisiac úhradu v hotovosti. 
 

13. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín realizácie predmetu zmluvy podľa Čl. 3 ods. 4 
a ods. 8 zmluvy alebo poruší povinnosti uvedené v Čl. 4 ods. 1 – 6 zmluvy, objednávateľ 
si môže voči nemu uplatniť sankciu vo výške 10 % z ceny nezrealizovaného kurzu.  

 
14. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty (sankcie) podľa ods. 9, 10 a 13 

tohto článku zmluvy neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody 



spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom 
rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty). 

 
 

Čl. 7 
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu 

troch (3) rokov alebo do vyčerpania finančného limitu, ktorého výška je určená v Čl. 6 
ods. 2. tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 
 

2. Túto zmluvu možno ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:  
a) uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená, 
b) vyčerpaním finančného limitu uvedeného v Čl. 6 ods. 2. tejto zmluvy, 
c) písomnou dohodou zmluvných strán, s účinnosťou odo dňa v nej uvedeného, 
d) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, alebo  
e) písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípadoch 

upravených touto zmluvou alebo v prípadoch upravených zákonom. 
 
3. Výpovedná lehota v zmysle ods. 2 písm. d) tohto článku zmluvy je trojmesačná a začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
preukázateľne doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. Pre vylúčenie 
pochybností, výpoveď tejto zmluvy neoprávňuje poskytovateľa domáhať sa voči 
objednávateľovi nároku na náhradu škody, ušlý zisk, či akejkoľvek inej finančnej 
kompenzácie spojenej s takýmto ukončením zmluvy. 

 
4. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o strate akreditácie na 

realizáciu kurzov. Poskytovateľ  berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že strata 
akreditácie je pre objednávateľa dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy. 

 
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej 

podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Za podstatné 
porušenie tejto zmluvy sa považuje omeškanie s plnením akéhokoľvek záväzku, ak toto 
omeškanie nebude odstránené ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej 
druhou zmluvnou stranou. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením 
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť, ak nastane aspoň jedna 

z nasledujúcich okolností: 
a) poskytovateľ bol uvedený ako daňový dlžník v Zozname daňových dlžníkov 

zverejňovanom Finančnou správou Slovenskej republiky alebo v inom zozname, 
ktoré (takéto zverejnenie) zakladá možnosť daňového úradu Slovenskej republiky 
požadovať od objednávateľa ručenie za daň z pridanej hodnoty podľa ustanovení 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

b) bude voči poskytovateľovi začaté konkurzné konanie v zmysle ustanovení § 23 ods. 
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

c) poskytovateľ vstúpi do likvidácie v zmysle ustanovení § 72 ods. 3 Obchodného 
zákonníka, 

d) poskytovateľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na prevádzkovanie podnikateľskej 
činnosti týkajúcej sa vykonávania predmetu zmluvy. 

 
7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa, že nastali skutočnosti 

uvedené v ods. 6. tohto článku zmluvy. Odstúpenie podľa tohto odseku zmluvy je bez 



ďalšieho účinné momentom, kedy nastala okolnosť, ktorá zakladá právo objednávateľa na 
okamžité odstúpenie od zmluvy, bez ohľadu na to, či si poskytovateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť podľa predchádzajúcej vety alebo nie. 
 

8. Zánikom účinnosti zmluvy nezaniká právo zmluvných strán na zmluvnú pokutu, právo na 
náhradu škody alebo inej ujmy, právo domáhať sa nahradenia vôle druhej zmluvnej strany 
na súde, či iné práva vzniknuté do zániku účinnosti tejto zmluvy, z ktorých povahy alebo 
z dohody zmluvných strán vyplýva, že zánikom účinnosti tejto zmluvy nezanikajú. 

 
 

Čl. 8 
Zodpovednosť za škodu  

 
1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strany v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy, zodpovednosť za vzniknutú škodu sa bude spravovať podľa § 373 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. 9 
Doručovanie a kontaktné osoby 

 
1. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, potom oznámenia alebo iné dokumenty odoslané 

jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane musia byť pre potreby tejto zmluvy 
v písomnej forme a môžu byť doručené osobne, poštou (doporučenou zásielkou) alebo 
elektronickou poštou na adresy uvedené v tejto zmluve.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy doručované poštou sa 
pokladajú za doručené i keď: 

a) zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia 
prevzatia zmluvnou stranou, 

b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo prevzatá v odbernej lehote, a to 
tretím dňom jej uloženia na pošte a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

 
Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi 
novú adresu doručovania druhej zmluvnej strane. V prípade nesúladu adresy sídla 
zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresy oznámenej zmluvnou 
stranou, s adresou uvedenom v aktuálnom výpise z obchodného registra, budú písomnosti 
účinne doručované i v prípade, ak budú doručované len na adresu  sídla zmluvnej strany 
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri.  
 

3. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto zmluvou sú poverení:  
3.1 za objednávateľa: 

 
3.2 za poskytovateľa: 

 
4. Zmenu kontaktných informácií, resp. zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tejto 

zmluvy je povinná každá zmluvná strana bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane. 

 
 

Čl. 10 
Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

 
10.1 Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom 



 
10.1.1 Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení 

pre objednávateľa, má poskytovateľ, za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. 
 

10.1.2 Poskytovateľ uvádza zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. Údaje o subdodávateľoch sú uvedené v rozsahu: 
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety 

subdodávok, 
b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: 

obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, 
ak bolo pridelené, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
10.1.3 Objednávateľ týmto v zmysle ustanovenia § 41 ods. 4 Zákona o verejnom 

obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto 
zmluvy nasledovne: 
a) Poskytovateľ je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas 

trvania zmluvy. 
b) V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je 

poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy, 
predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, 
ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu 
podľa bodu 10.1.2 tejto zmluvy. Poskytovateľ pri výbere subdodávateľa 
musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia 
na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností, takéto doplnenie a/alebo zmena 
niektorého zo subdodávateľov nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve. 

c) Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke 
subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe zmluvy 
realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

d) Poskytovateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej 
forme. 

e) Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj výsledok vykonaný na základe zmluvy 
o subdodávke. 
 

10.1.4 Porušenie povinností poskytovateľa podľa bodov 10.1.2 a 10.1.3 predstavuje 
nepodstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

10.2 Register partnerov verejného sektora a identifikácia konečného užívateľa výhod 
 

10.2.1 Poskytovateľ je partnerom verejného sektora a bude ním počas celej doby 
platnosti a účinnosti zmluvy, a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri 
partnerov verejného sektora“) (ďalej len „register“).  
 

10.2.2 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa Zákona o registri partnerov verejného 
sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov poskytovateľa po celú dobu trvania 



zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho 
subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť 
jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 EUR 
bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo v úhrne prevyšujú sumu 250 000 
EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje, ak ide o poskytnutie viacerých 
čiastkových alebo opakujúcich sa plnení z Dohody, zapísaní v registri. 
 

10.2.3 Porušenie povinností poskytovateľa podľa bodov 10.2.1 a 10.2.2 tohto článku 
predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.  
 

10.2.4 V prípade porušenia povinnosti zo strany poskytovateľa alebo jeho 
subdodávateľov podľa bodov 10.1.2, 10.1.3 a 10.2.2 tohto článku zmluvy 
a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo 
akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti 
poskytovateľa a jeho subdodávateľa, uhradenú objednávateľom, zaväzuje sa 
poskytovateľ uhradiť objednávateľovi túto sankciu v plnej výške najneskôr do 
3 (troch) dní odo dňa obdržania písomnej výzvy od objednávateľa. 
O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo, bude objednávateľ informovať 
poskytovateľa, aby mal poskytovateľ možnosť sa ku konaniu vyjadriť. 

 
10.2.5 Oprávnená osoba v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora je 

povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra 
a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod za podmienok 
uvedených v § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora. 

 
 

Čl. 11 
Osobitné ustanovenia  

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijali primerané technické 
a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny 
účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných 
údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 

 
2. Informácia o ochrane osobných údajov v ZSSK určená zmluvným partnerom spoločnosti, 

ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: 
https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o čom je zmluvný partner ZSSK povinný 
informovať dotknuté osoby. 

 
3. ZSSK netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným 

Protikorupčným programom: https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/. Zmluvná 
strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade 
s ním. 

 

 
  



Čl. 12  
Záverečné ustanovenia 

  
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že zmluvné 
strany nepodpíšu túto zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu 
tej zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpíše neskôr.  

 
2. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak sa niektoré 

ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou 
neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou, nie je dotknutý ostatný obsah 
zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným 
ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie uvedené vo vzájomnej 
písomnej alebo e-mailovej korešpondencii nesprístupnia tretím osobám a tieto informácie 
nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie bežne dostupné tretím 
osobám okrem skutočností, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných 

dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami 
zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. Spôsob uskutočnenia zmien a doplnkov sa netýka zmeny adresy pre fakturáciu 
a kontaktnej osoby vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy, pri ktorých je 
dostačujúce písomné oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na 
základe písomného oznámenia zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byť 
podpísané osobami oprávnenými tej zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov 
oznamuje druhej zmluvnej strane.   

 
5. Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

obligatórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov, až následne 
cestou príslušného súdu v zmysle platných právnych predpisov SR. Na rozhodovanie 
všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
a zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilného sporového poriadku. 

 
6. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvu sa spravujú podľa príslušných 

ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, s vylúčením kolíznych ustanovení. 

 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

a) Príloha č. 1 – Zoznam kurzov, predpokladaný počet účastníkov s cenníkom 
b) Príloha č. 2 – Požiadavky na materiálne a personálne vybavenie kurzov 
c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 
 

8. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží poskytovateľ.  

 



 
 
 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, uzavreli ju po vzájomnom rokovaní 
na základe slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, oboznámili sa s jej 
obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 

 
 
 
Spracovateľ:  
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa:                                                            V ...........................dňa:  
 
 

 

 
Za objednávateľa:                                                            Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––- 
               Ing. Roman Koreň      Lukáš Nekoranec 
         predseda predstavenstva                konateľ spoločnosti 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.   VIPS-ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA s.r.o. 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––   
             Ing. Karol Martinček     
            člen predstavenstva      
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.        
 

 

 

 



Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. 4600006538/OVS/2022 

ZOZNAM KURZOV, PREDPOKLADANÝ POČET ÚČASTNÍKOV NA ZVÁRANIE S CENNÍKOM 

 



Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve č. 4600006538/OVS/2022 

 
Požiadavka na materiálne a personálne vybavenie kurzov 
 
KURZY ZVÁRANIA 
 
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na realizovaných kurzoch: 
 
1) Osoby - kvalifikovaných lektorov: 
- min. 2 inštruktori zvárania s diplomom „Európsky zváračský praktik,  
- min. 2 lektori teórie v kurzoch zvárania s diplomom „Európsky zváračský technológ alebo 

inžinier“. 
2) učebné pomôcky: 
- učebné materiály pre účastníkov kurzu, platné normy, 
3) pracoviská výučby: 
- min. 10 pracovísk vybavených na výučbu zvárania elektrickým oblúkom obalenou 

elektródou (ZK - 111), 
- min. 10 pracovísk vybavených na výučbu zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej 

atmosfére taviacou sa elektródou (ZK - 135), 
- min. 5 pracovísk vybavených na výučbu zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa 

elektródou na zváranie hliníka a jeho zliatin (ZK - 141), min. 5 pracovísk vybavených na 
výučbu zvárania plameňom (ZK - 311), 

4) využívanie zváračského trenažéra počas kurzov  
5) dodržiavania nasledovných dĺžok školení: 
- periodické preskúšanie zvárača s úradnou skúškou zvárania – 3 pracovné dni, 
- základný kurz zvárania (ZK - 111, ZK - 311, ZK - 135, ZK - 141) – 4 pracovné týždne, 
- kurz po základnom, dĺžka kurzu na úradnú skúšku – 3 pracovné týždne. 



Príloha č. 3 k Rámcovej zmluve č. 4600006538/OVS/2022 

 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 
Obchodné meno poskytovateľa: 
 
Sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa:   
 
IČO: 
 

Na realizácii predmetu Rámcovej dohody č. 4600006538/OVS/2022 o poskytovaní školení 

zvárania 

 
 
□  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými 
    kapacitami. 
 
 
 
 
 
 
 
V .............................., dňa ....................                     
                                                  Lukáš Nekoranec 
            Konateľ spoločnosti 
       VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s. r. o. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


