
 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. SK2020/044 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 
 
 
1. Dodávateľ:    Profesia, spol. s r.o. 
Sídlo:     Pribinova 19, 811 09 Bratislava 
IČO:    35 800 861 
DIČ:     2020280933 
IČ DPH:    SK2020280933 
Zápis v registri:    Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22949/B 
Zastúpená:    Mgr. Ivana Molnárová 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s 
IBAN:     SK96 1100 0000 0026 2254 5581 
(ďalej ako „dodávateľ“)  
 
a  
 
2. Objednávateľ:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:     Cyprichova 42, 83105 Bratislava 
IČO:   00681385   
DIČ:     2020796415 
IČ DPH:    neplatca DPH 
Zastúpená:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  
Právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 

Článok I: PREDMET ZMLUVY 
 

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 
služieb na webových stránkach prevádzkovaných dodávateľom, ktorých druh a rozsah je uvedený 
v článku III. tejto Zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve a vo Všeobecných obchodných 
podmienkach spoločnosti Profesia, spol. s r.o. pri poskytovaní služieb (ďalej len „VOP“), 
 

 
Článok II: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť poskytovanie služieb podľa druhu a v rozsahu 
uvedenom v čl. III. tejto Zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje, že na vykonanie služieb podľa tejto Zmluvy je 
oprávnený podľa platných právnych predpisov. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytované služby podľa čl. IV tejto Zmluvy. 
 

 
Článok III.: DRUH A ROZSAH DOHODNUTÝCH SLUŽIEB 

 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi nasledovné Služby v súlade s ponukou dodávateľa 
zo dňa 20.01.2020, ktorá tvorí Prílohu č. 2  - cenová ponuka „PO 4004 Profesia ponuka - Výskumný 
ústav detskej psychológie a patopsychológie“ k Zmluve: 
 

Druh Služieb Cena 

PREPAID BUDGET 3000,- € 

 
 



Článok IV: CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí úhradu poskytovateľovi za poskytnuté služby vo 
výške € 3000,- bez DPH. 
 
Vyššie uvedená cena je určená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. K vyššie uvedenej 
cene bude pripočítaná všeobecným záväzným právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty 
(ďalej len „Cena za Služby“). Služba má platnosť 12 mesiacov od aktivácie.  
 
Dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru doporučenou zásielkou, e-mailom alebo osobne 
na adresu: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105 Bratislava. 
Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.  
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, nebude vystavená v súlade so Zmluvou, 
alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti 
dodávateľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou odmeny. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť 
dňom doručenia prepracovanej faktúry.  

 
 

Článok V: TRVANIE ZMLUVY, ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov od dátumu aktivácie objednaných 
služieb definovaných v článku III. tejto Zmluvy. 
 
Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť: 

a. písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší 

svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo VOP podstatným spôsobom. 
c. na základe písomného prejavu vôle objednávateľa, ktorá musí byť doručená Dodávateľovi 

pred poskytnutím objednanej služby. 

Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná dňom po zverejnení na  

www.crz.gov.sk, najneskôr však k 3.2.2020. Tento deň je zároveň dňom aktivácie objednaných 
služieb.  

Článok VI: ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY 
 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných ďalších podmienkach poskytovania Služieb 
špecifikovaných v článku II tejto Zmluvy: 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s podmienkami uvedeným v Zmluve a VOP, 
berú ich na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom 
„Klient“ ako je používaný vo VOP sa bude rozumieť objednávateľ a pod pojmom „Prevádzkovateľ“ vo 
VOP sa bude rozumieť dodávateľ. 
 
 

Článok VII: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Táto Zmluva sa uzatvára v súlade VOP dodávateľa, ak táto Zmluva neurčuje inak. Neoddeliteľnou 
časťou tejto Zmluvy sú VOP uvedené v prílohe č. 1. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami uvedenými vo VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou 
dohodou Zmluvných strán 
 
Objednávateľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a VOP, 
berie ich na vedomie a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

http://www.crz.gov.sk/


Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, túto Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite 
a zrozumiteľne. Zmluvné strany si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží po 
jednom rovnopise. 

Súčasťou Zmluvy sú:                     
Príloha č. 1 – VOP dodávateľa  
Príloha č. 2 – PO 4004 Profesia ponuka – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

                     

 

V Bratislave dňa :........................... V Bratislave dňa: ...........................  
 
Objednávateľ:  Dodávateľ: 
  
 
  
 
 
_______________________________ ________________________  
Výskumný ústav detskej psychológie        Profesia, spol. s r.o. 
a patopsychológie     Mgr. Ivana Molnárová   
          Janette Motlová    konateľ 
              riaditeľka  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


