
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia 269 ods. 2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ služieb   
Názov:   Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo:    Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok 
Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO:    37851624 
DIČ:    2021887967 
IČ DPH:   SK2021887967 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000194169/8180 
IBAN:    SK25 8180 0000 0070 0019 4169 
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Psota, vedúci oddelenia informatiky a štatistiky 
Telefón:   033/69 03 316  
Fax:    033/69 03 320 
E-mail:   peter.psota@justice.sk 
 
ďalej len „objednávateľ“ 
 

a 
 
Poskytovateľ služieb  
Názov:   Lonfinger, s. r. o. 
Sídlo:    Kamenná 190/6, 966 22 Lutila 
IČO:    46532099 
DIČ:    2023434314 
IČ DPH:   SK2023434314 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu:   2924871796/1100 
IBAN:    SK20 1100 0000 0029 2487 1796 
Kontaktná osoba:  Matúš Bernát 
Telefón:   0910136686 
E-mail:   info@lonfinger.com 
zapísaný v ŽR č. ObU-ZH-2012/00350-2 č. ŽR 680-16726 
ďalej len „poskytovateľ“ 
 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb 
 
 
 
 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zabezpečiť 

tlačiarenské služby pre objednávateľa: plnofarebná tlač „Výročnej správy za rok 

2013“ v počte 250 ks vrátane potlače na CD nosiče v počte 250 ks.  

2. Poskytovateľ je povinný dodať služby podľa článku II ods.1 zmluvy najneskôr do 

desiatich pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. 

1. Nedodanie služby zo strany poskytovateľa v dohodnutom termíne sa považuje za 

vážne porušenie podmienok zmluvy. 

 
Článok III. 

Cena a podmienky úpravy ceny 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene služby podľa  cenníka, ktorý je nedeliteľnou 

prílohou zmluvy.  

2. Cena za služby je konečná vrátane obalu, balenia a dopravného na určené miesto 

objednávateľa.  

3. Cena predmetu zmluvy je nemenná počas platnosti tejto zmluvy s výnimkou zmien 

obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem 

(napr. zmien DPH) a to formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

 
Článok IV. 

Miesto plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok, podateľňa. 

2. Odovzdanie služby dodávateľom bude zabezpečené v zmysle platných zákonov, vo 

vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala 

jeho kvalita. Služba sa bude dodávať v požadovanom  množstve, ktoré budú zo strany 

odberateľa žiadané. Služba bude prevzatá na základe dodacieho listu. Faktúra a 

dodacie listy budú mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne), t. j. 

číslo Fa, a DL, dátum vystavenia, cena za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatka 

a podpis zodpovedného pracovníka. Rozvoz tlačiarenských služieb – Výročná správa 

za rok 2012 zabezpečí dodávateľ vlastnou dopravou. Dovoz tlačiarenských služieb – 

Výročná správa za rok 2012 sa uskutoční vo vopred dohodnutý pracovný deň v čase 

od 07.30 hod. do 14.30 hodiny. Za kupujúceho sú oprávnení dodávku prevziať a 

potvrdiť dodací list: vedúci oddelenia informatiky a štatistiky.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu riadne predmet zmluvy prevziať a skontrolovať 

podľa dodacieho listu, druh, množstvo, a akosť služby, a podpisom na dodacom liste 

potvrdiť prevzatie tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013. 

4. Ak poskytovateľ zjavne nedodržal ustanovenia tejto zmluvy o kvalite, vyhotovení 

tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013  podľa predmetu zmluvy resp. 



dodal iné tlačiarenské služby – Výročná správa za rok 2013, má kupujúci právo 

prevzatie týchto tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013 odmietnuť. 

Článok V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym splnením zmluvy, t. j. 

dodaním a prevzatím tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013 podľa 

predchádzajúcich ustanovení tejto zmluvy. 

2. Platby sa budú realizovať prevodným príkazom na základe obdržanej faktúry po 

prevzatí tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013. 

3. Lehota splatnosti faktúry – daňového dokladu bude do 21 dní odo dňa jeho 

doručenia. Prílohou daňového dokladu bude dodací list potvrdený objednávateľom. 

4. Objednávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy. 

 
Článok VI. 

Právne vzťahy a podmienky neplnenie zmluvy 
 

1. V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu v dohodnutej lehote splatnosti faktúry - 

daňového dokladu, má poskytovateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou. 

 

Článok VII. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.02.2014 do ukončenia tlače 

tlačiarenských služieb – Výročná správa za rok 2013 v požadovanom množstve. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami 

účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom        

Úradom vlády SR. 

3. Zmluvu je možné vypovedať s  výpovednou lehotou jeden mesiac obidvomi 

zmluvnými stranami, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy 

druhej zmluvnej strane doručená. 

4. Dôvodom predčasného odstúpenia od zmluvy je opakované neplnenie povinností 

niektorej zo zmluvných strán podľa podmienok tejto zmluvy. Porušenie a neplnenie si 

povinností musí byť preukázateľné a písomne vyjadrené. 

 
 
 
 



Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. V prípade vzniku sporných skutočností obe zmluvné strany príjmu všetky dostupné 

opatrenia na ich vyriešenie vzájomným dohovorom. Práva a povinnosti účastníkov sa 

riadia právnym poriadkom SR.  

3. Na zmluvné podmienky strán, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa plne 

vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade vzniku 

sporu sa ich účastníci môžu odvolávať. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
V Pezinku, dňa 6.2.2014            V Lutile, dňa 6.2.2014 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa:  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       
         JUDr. Peter Hulla                   Matúš Bernát 
                   riaditeľ                        konateľ  
 


