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AF2-50/2021 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
(v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení) 

medzi 

 

Objednávateľ Múzeum mesta Bratislavy  
Sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava 
Právna forma:  príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 
IČO: 00179744 
IBAN:   
E-mail:   

a 

Poskytovateľ: Ing. Andrea TURANSKÁ 
Sídlo:   
IČO:   
SZČO zapísaná v:  
IBAN:  
E-mail:                   
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok 
v nej uvedených zabezpečí pre objednávateľa lektorské služby súvisiace s implementáciou 
projektového balíka č. 3 s názvom Vytvorenie kooperácie základných škôl a rozvíjanie participácie 
žiakov pri interpretovaní kultúrneho dedičstva (ďalej len „PB 3“) vykonávané v rámci projektu 
spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020 
(ďalej len program) s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava,  akronym: CULTURE ACROSS 
(ďalej len „projekt“). 

2. Lektorské služby podľa článku I. bod 1 (ďalej len služby) budú tematicky zamerané najmä na oblasti:  

∼ história a dejepis, význam múzea - pamiatky/zbierkové predmety a ich ochrana; život v minulosti 
a prítomnosti - porovnanie od praveku, staroveku, stredoveku, novoveku až po súčasnosť na 
hrade Devín; 

∼ environmentálne hľadisko - geografia a Devín, národná prírodná pamiatka Devínska hradná skala 
a jaskyne v devínskom hradnom brale.  
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3. Služby podľa článku I. bod 1 spočívajú najmä, ale nie výlučne, v poskytovaní nasledovných služieb: 

a) tvorba a realizácia PB3 v teoretickej a praktickej rovine s dôrazom na múzejnú pedagogiku 
zameranú na formovanie vzťahu a spoznávania významu kultúrno-historického dedičstva detí 
a mládeže od 10 – 11 rokov. Metodológia využíva metódy múzejnej pedagogiky zameranej najmä 
na objektové učenie, oživenú históriu s využitím konštruktivistickej metódy; 

b) vedenie vzdelávacích aktivít, prezentačných stretnutí, poskytovanie podpory účastníkom 
projektu/pedagógom a odborné konzultácie, poskytovanie spätnej väzby objednávateľovi 
a pedagogickému zboru ZŠ uvedenej v článku II. bod 2 písm. a) tejto zmluvy;  

c) príprava a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci vyučovacieho procesu pod dohľadom 
prideleného pedagóga/-ov zo ZŠ uvedenej v článku II. bod 2 písm. a) tejto zmluvy, spracovanie 
sylabu a študijných materiálov k preberanej problematike v rámci vyučovacích hodín (príprava a 
prezentácia danej témy, ktorej súčasťou je ukážka a predvedenie používaných materiálov). 

4. Poskytovateľ najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na základe učebných osnov 
5. ročníka ZŠ v dotknutých tematických oblastiach spracuje a odsúhlasí s objednávateľom 
a zástupcom ZŠ uvedenej v článku II. bod 2 písm. a) sylabus a harmonogram PB3 za účelom jeho 
implementácie do vzdelávacieho procesu tejto ZŠ. 

 

Článok II. 
Termín a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný činnosti predmetu zmluvy vykonávať v termíne odo dňa podpisu zmluvy až 
do termínu vecného ukončenia projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
a pravidiel programu uvedených v riadiacej dokumentácii, najneskôr však do 30.11.2022 

2. Miestom plnenia tejto zmluvy sú najmä, ale nie výlučne: 

a) Základná škola, Ul. I. Bukovčana 3, Bratislava 
b) Hrad Devín, Muránská 1050/10, m. č. Devín 
c) Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava 
d) Obec Marchegg, Rakúsko 

 

Článok III. 
Odmena a platobné podmienky 

1. Cena služby je stanovená na základe ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
dohodou zmluvných strán. Je doložená cenovou kalkuláciou poskytovateľa podľa ods. 2 a predstavuje 
maximálne čiastku 2 805,00 EUR (slovom dvetisícosemstopäť eur nula centov). V dohodnutej odmene 
sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace so splnením predmetu zmluvy (napr. cestovné, 
stravné a pod.) 

2. Cenová kalkulácia poskytovateľa podľa cenovej ponuky predloženej dňa 25.8.2021. Poskytovateľ nie 
je platcom DPH. 

P.č. Položka MJ 
Počet  
MJ 

Cena / 
MJ 

(EUR) 

Suma  
CELKOM 

(EUR) 

1 Lektorské služby os/hod 165 17 2 805,00 

CELKOM 2 805,00 
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3. Poskytovateľovi prináleží za reálne poskytnutie služieb uvedených v článku I. odmena na základe 
predložených a vzájomne odsúhlasených faktúr. Podkladom pre fakturáciu budú výkazy prác. 

4. Celková odmena bude závislá od predložených vyúčtovacích dokladov podľa skutočne poskytnutých 
služieb. 

5. Poskytovateľ je povinný predložiť objednávateľovi štvrťročné vyúčtovanie, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, najneskôr do 10 dní po ukončení vykazovaného obdobia obsahujúce rozsah 
poskytovaných služieb a to uvedením doby, ktorú strávil poskytovaním dohodnutých služieb 
a nárokovanej odmeny za daný rozsah poskytnutých služieb. 

6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa uskutoční na základe 
fakturácie bezhotovostne na číslo účtu uvedené v úvodných ustanoveniach so splatnosťou 21 dní, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Článok IV. 
Ďalšie zmluvné podmienky 

1. Zmluvné strany budú úzko spolupracovať, aby poskytovateľ mohol priebežne informovať 
objednávateľa o plnení predmetu zmluvy.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dohodnuté služby v súlade so schváleným projektom.  

3. Poskytovateľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne 
a svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho 
presvedčenia a pokynov objednávateľa považuje za užitočné. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté činnosti osobne, riadne a včas s odbornou starostlivosťou 
a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný výkon ako 
aj právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj POZP a PO). 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať dohodnuté činnosti podľa usmernení a pokynov 
objednávateľa. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri výkone dohodnutých činností bude zároveň rešpektovať a dodržiavať, 
všeobecne závažné predpisy, interné predpisy, podmienky a pravidlá ZŠ uvedenej v článku II. bod 2 
písm. a) tejto zmluvy vzťahujúce sa na predmet činnosti.  

7. Poskytovateľ bude vykonávať činnosť v miestach podľa plnenia činností v zmysle článku II. bod 2 tejto 
zmluvy a podľa usmernení príkazcu.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť' poskytovateľovi všetky nevyhnutné podmienky potrebné pre riadne 
poskytovanie služieb. 

9. V prípade, že poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie služieb potrebovať informácie a pokyny od 
objednávateľa, ma tento povinnosť' bez zbytočného odkladu poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

10. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej odmeny poskytovateľovi má tento právo 
prerušiť poskytovanie služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia. 

11. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s poskytovaním služieb.  

12. Poskytovateľ v rámci poskytovania dohodnutých služieb sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) 
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami (ďalej len kontrola) kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

13. Objednávateľ je povinný vytvoriť podmienky na splnenie dohodnutých služieb. 
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Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj 
ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k zmluve môžu byť uskutočnené len na základe písomnej dohody 
a vyžadujú potvrdenie zúčastnených zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy 
a priebežne číslované. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto zmluvy.  

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

6. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá 
zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto zmluvou 
a zaväzujú sa riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy najskôr mimosúdnou cestou. 

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, 
pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave 28.9.2021  

 

 

..............................................................   .............................................................. 

Ing. Andrea Turanská Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 
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