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Budujeme partnerstvá. 

 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Zmluvy o poskytovaní služieb 
Zmluva je uzatvorená  v rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej 

únie s názov projektu: 

„Zvýšenie inštitucionálnej výkonnosti stredných odborných škôl skrz cezhraničnú 
spoluprácu Improving the institutional capacity of technical vocational schools through 

cross-border cooperation  -  AKRONYM: INTERSKILL 2021     kód: 
SKHU/1902/4.1/085“  

 

Poskytovateľ: 
Názov: EEP Servis, s.r.o. 
Sídlo: Jána Hunyadiho 1256/7, 045 01 Moldava nad Bodvou 
IČO: 43 939 503 
DIČ: 20 22 52 93 33 
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka 21140/V 
Zastúpená (meno, funkcia):   Ing. Eugen PAULINSKY – konateľ 
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Expozitúra 47, Štúrova 28 
 040 01  Košice 1 
SWIFT: TATR SK BX 
Číslo účtu: 2628166697 / 1100 vedený v EUR 
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2816 6697 
 

a 
 

Objednávateľ:  
Názov: Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola - 

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa 
Szakkayho, Grešákova 1, Košice 

Sídlo: Grešákova 1, 040 01  Košice 
IČO: 00161781 
DIČ: 2020762447 
Zapísaný v: Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008 – RU 17/27670 

zo dňa 2.9.2008 
Zastúpený (meno, funkcia):  Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
SWIFT: SUBASKBX 
Číslo účtu: 7000653054/8180 vedený v EUR 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0065 3054 
Kontaktná osoba za predmet zmluvy: Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy, 0903/573 722 
Druhá kontaktná osoba: Ing. Rozália Tobákošová – manažér projektu, 

 0903/360 959 
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uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služby: 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015  
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“. Objednávateľ – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu 
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona s názvom: 
„Externý manažment projektu““, ktoré bolo vyhlásené dňa 19.04.2021 a úspešným 
uchádzačom sa stal poskytovateľ. 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy a požiadaviek objednávateľa poskytovať 

nasledujúce služby: 
 
Finančný manažment: 
 konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti problematiky Európskej únie, 
 konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti vnútorného auditu a manažmentu, 
 konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti organizačných a ekonomických poradcov, 
 finančné a ekonomické riadenie / manažovanie projektu, 
 podpora pri vypracovaní profesionálnej a štruktúrovanej projektovej dokumentácie. 
 

Článok II. 
Rozsah prác 

 
1. Rozsah prác je určený nasledovne: 
a) finančný manažment a poradenstvo, ktoré zahŕňa celkové finančné riadenie projektu 

v súlade s PRÍRUCKOU PRE PRIJÍMATELA pre projekty schválené v rámci výzvy 
na predkladanie projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarská republika – Slovenská republika 2014-2020, 

b) komunikácia s projektovým manažérom, riaditeľom školy, účtovníkom projektu, 
osobou zodpovednou za VO a cezhraničným hlavným partnerom, 

c) komunikácia so  SEKCIOU PROGRAMOV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE, 
Odborom kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekciou 
programov cezhraničnej spolupráce ako prvostupňovým kontrolným orgánom, 

d) administratívna podpora projektového manažéra pri každodennej písomnej 
komunikácii, 

e) podpora pri vytvorení adekvátnej projektovej organizácie, 
f) podpora pri koordinácii projektu, 
g) vypracovanie prezentácií a protokolov, 
h) príprava a moderovanie sedení a workshopov a vyhotovenie zápisníc z nich, 
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i) vypracovanie priebežných a monitorovacích správ v systéme na platforme 
skhu.interregplus.eu v anglickom jazyku, 

j) vypracovanie záverečnej správy v systéme na platforme skhu.interregplus.eu v 
anglickom jazyku, 

k) sprevádzanie projektového manažéra počas termínov s partnermi, klientmi 
a dodávateľmi, 

l) v prípade potreby prevzatie zodpovednosti za pracovné balíky, 
m) podpora pri vypracovaní profesionálnej a štruktúrovanej projektovej dokumentácie. 

 
 Článok  III. 

Cena za služby 
 

1. Zmluvná cena za predmet zmluvy podľa článku 1 tejto Zmluvy bola stanovená na základe 
výsledkov verejného obstarávania (prieskumu trhu) vo výške 16 032,00 Eur s DPH – nie je 
platcom DPH. 

 
Článok  IV. 

Fakturácia a platobné podmienky 
 
1. Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja z programu cezhraničnej spolupráce: Maďarská republika a Slovenská 
republika 2014-2020. Spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Szakkay 
József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola – Stredná odborná škola technická a 
ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice. Obstarávateľ neposkytuje 
preddavky. 

2. Poskytovateľ bude oprávnený fakturovať vykonané služby štvormesačnou fakturáciou 
na základe uzatvorenej zmluvy. 

3. Faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 71 odsek 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 
a názov, akronym a kód projektu: „Zvýšenie inštitucionálnej výkonnosti stredných 
odborných škôl skrz cezhraničnú spoluprácu Improving the institutional capacity 
of technical vocational schools through cross-border cooperation-AKRONYM: 
INTERSKILL 2021 kód: SKHU/1902/4.1/085“  

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa vyššie uvedeného, alebo 
faktúra nebude v súlade s predmetom zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť 
poskytovateľovi faktúru bez zaplatenia do termínu splatnosti na prepracovanie. Nový 
termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

5. Objednávateľ služieb uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní. 
 

Článok V. 
Termín trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.05.2021 do 31.03.2023. 
2. Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou 

výpovednou  lehotou. 
3. Túto zmluvu je možné predĺžiť na základe dohody obidvoch zmluvných strán.  
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Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať poskytovateľovi podklady a poskytovať 

informácie, potrebné pre poskytovanie služieb. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb postupovať s odbornou starostlivosťou 

a rešpektovať požiadavky objednávateľa. 
3. Objednávateľ aj poskytovateľ sa zaväzujú neposkytovať žiadne informácie v súvislosti 

s uzatvorenou zmluvou tretím osobám. 
4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov od 

objednávateľa a ak ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornej schopnosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť. 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady na podkladoch, údajoch alebo dokumentoch prevzatých 
od objednávateľa k zabezpečeniu zmluvou dohodnutých služieb. 

6. Objednávateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia plnenie služby riadne a včas, 
v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu 
realizácie, t.j. objednávateľ musí dodržať poskytovateľom určené termíny na predloženie 
dokumentov, inak nebude možné vykonať službu riadne a včas. 

 
Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zistenia vád pri vykonávaní 

činností uvedených v článku II, predmet zmluvy. 
2. Obdobne poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nesplnenia povinnosti 

objednávateľa stanovených touto zmluvou. 
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému 

musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia. 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Rozšírenie predmetu zmluvy, resp. iné zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať iba 

po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných dodatkov k zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené zmluvou, sa správajú podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka SR. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto 
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží 
tri vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce zmluvu sú k podpisu zmluvy oprávnené, 
že sa s jej obsahom oboznámili, že zneniu porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej 
dohode, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za 
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na  znak súhlasu ju zmluvné strany podpisujú. 

 
 
Prílohy: 
 
1. Cenník externého manažmentu 
 
 
V  Košiciach, dňa 5. mája 2021 V  Košiciach, dňa 5. mája 2021 
 
 
 
 
 
       .................................................. ................................................. 
                    poskytovateľ objednávateľ 

Ing. Eva Matejová 
riaditeľka školy 

 
 
 



Stredná odborná škola technická a ekonomická 
Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági 

Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice 
040 01 Košice, Grešákova 1 

 

Telefón E-mail web IČO  
++421-55 622 45 27 skola@ipari.sk  www.ipari.sk 00161781  
 

Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb 
 
 

Cenník externého manažmentu 
 

 
P.č 

 
Externý manažment projektu 

Počet 
hodín 

hod/€ 
bez 

DPH 

hod/€ s 
DPH 

Cena spolu s DPH 
(Počet hod. x hod/€ 

s DPH/bez DPH) 
1. •finančný manažment a poradenstvo, ktoré zahŕňa 

celkové finančné riadenie projektu v súlade s 
PRÍRUCKOU PRE PRIJÍMATELA pre projekty 
schválené v rámci výzvy na predkladanie projektov 
spolufinancovaných z Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2014-2020,  
•komunikácia s projektovým manažérom, riaditeľom 
školy, účtovníkom projektu, osobou zodpovednou za 
VO a cezhraničným hlavným partnerom, 
•komunikácia so  SEKCIOU PROGRAMOV 
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE, Odborom 
kontroly implementácie programov cezhraničnej 
spolupráce SK-HU, Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekciou 
programov cezhraničnej spolupráce ako 
prvostupňovým kontrolným orgánom, 
•administratívna podpora projektového manažéra pri 
každodennej písomnej komunikácii, 
•podpora pri vytvorení adekvátnej projektovej 
organizácie, 
•podpora pri koordinácii projektu, 
•vypracovanie prezentácií a protokolov, 
•príprava a moderovanie sedení a workshopov a 
vyhotovenie zápisníc z nich, 

 vypracovanie priebežných a monitorovacích správ 
v systéme na platforme skhu.interregplus.eu 
v anglickom jazyku, 

 vypracovanie záverečnej správy v systéme na 
platforme skhu.interregplus.eu v anglickom jazyku, 
•sprevádzanie projektového manažéra počas termínov 
s partnermi, klientmi a dodávateľmi, 
•v prípade potreby prevzatie zodpovednosti za 
pracovné balíky, 
•podpora pri vypracovaní profesionálnej a 
štruktúrovanej projektovej dokumentácie. 
 

960  16,70 16.032 EUR 

 
 
 

V  Košiciach, dňa 5. mája 2021 
 


