
R.č. : GG-698/2018 
Zmluva o spolupráci   
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany:        
 
STAVEX NITRA, s.r.o. 
Sídlo:    J. Haška 1, 949 01 Nitra   
IČO:    36525804 
DIČ:   2020151177 
IČ DPH:   SK2020151177 
zapísaná:  
(ďalej ako „firma STAVEX”) 
 
a 
 
Gymnázium, Golianova 68, Nitra 
Sídlo:   Golianova 68, 949 01 Nitra 
IČO:    160261   
DIČ:    2021062505 
IČ DPH:  nie sme platca DPH (ďalej ako „gymnázium“) 
 
uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto Zmluvu: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom úpravy vzájomnej spolupráce zmluvných strán 

pri prezentácii firmy STAVEX ako partnera 24. Benefičného koncertu (ďalej len „Projekt“), a to za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
Článok II. 

Predmet Zmluvy 
 

2.1  Firma STAVEX sa stáva po dobu platnosti tejto Zmluvy Partnerom 24. Benefičného koncertu. 
 
2.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Firma na realizáciu záväzkov gymnázia uvedených v tejto Zmluve          

poskytne gymnáziu peňažné prostriedky vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) vrátane DPH a 
to za podmienok dohodnutých Zmluvou a poskytne gymnáziu súčinnosť, potrebnú pre splnenie 
záväzkov gymnázia voči firme STAVEX. 

 
2.3  Gymnázium sa zaväzuje:  

a) realizovať 24. Benefičný koncert a dodržať podmienky realizácie, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, 
b) zabezpečiť umiestnenie loga firmy STAVEX ako partnera 24. Benefičného koncertu vo 

vestibule DAB v Nitre počas trvania 23. Benefičného koncertu, 
c) vykonávať svoje záväzky špecifikované v bodoch a) až f) tejto Zmluvy riadne a včas v súlade 

s podmienkami Zmluvy, s náležitou odbornou starostlivosťou a tak, aby nebolo ohrozené 
alebo poškodené dobré meno firmy STAVEX. 

 
2.4  Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek propagácia firmy STAVEX podľa ustanovení 

predchádzajúcich bodov tohto článku bude uskutočnená výlučne na základe grafických a iných 
podkladov poskytnutých firmou STAVEX.  

 
2.5  Nesplnenie zmluvných záväzkov nezavinené gymnáziom, a to najmä z dôvodu vyššej moci nie je 

porušením zmluvných záväzkov, pričom tieto skutočnosti je gymnázium povinné firme STAVEX 
bezodkladne písomne oznámiť a v tomto prípade sa gymnázium zaväzuje poskytnúť iné plnenie, 
ktoré firma STAVEX písomne odsúhlasí. 

 
2.7 Gymnázium za zaväzuje hodnoverným spôsobom (napr. doručením dokumentácie o realizácii 

plnení) firme STAVEX preukázať splnenie záväzkov  gymnázia uvedených v tomto článku, a to do 
14.12.2018. 

 



   
    

 

  

 

 

Článok III. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1 Firma STAVEX sa zaväzuje uhradiť gymnáziu peňažné prostriedky podľa článku II. Zmluvy na 

základe tejto zmluvy a vystavenej faktúry na účet gymnázia v SK26 8180 0000 0070 0031 1812, 
ktorú gymnázium vystaví a doručí firme STAVEX do 14.12.2018.  

 
3.2 Firma STAVEX je oprávnená vykonať kontrolu, či boli poskytnuté peňažné prostriedky použité 

gymnáziom v súlade s článkom II. Zmluvy. Gymnázium sa zaväzuje poskytnúť firme STAVEX pri 
kontrole potrebnú súčinnosť. 

 
Článok IV. 

Doručovanie 
 

4.1  Odstúpenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve a faktúry budú vyhotovené písomne a doručené druhej 
zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou. Odstúpenie od Zmluvy a faktúry doručujú zmluvné 
strany formou doporučenej zásielky.  

 
4.2  Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 

zmluvnou stranou na adresu sídla zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za 
deň doručenia sa považuje deň vrátenia nedoručenej zásielky druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok V. 
Trvanie Zmluvy 

 
5.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami ak nie je ďalej 

uvedené inak. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. 
 
5.2 Gymnázium ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

(na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na webovom sídle gymnázia. 

 
5.3.  Firma STAVEX je oprávnená od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať od gymnázia vrátenie alikvotnej 

časti poskytnutých peňažných prostriedkov za nezrealizované plnenie alebo za riadne 
(hodnoverne) nepreukázané plnenie podľa Zmluvy. Firma STAVEX je tiež oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť ak gymnázium  nesplní povinnosti podľa článku II tejto Zmluvy alebo inak podstatným 
spôsobom poruší Zmluvu.  

 
5.4. Gymnázium je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak si firma STAVEX nesplní svoju povinnosť 

uvedenú v bode 3.1 ani v lehote 15 dní po predchádzajúcom písomnom upozornení gymnázia na 
omeškanie firmy STAVEX.. 

 
5.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie 

je uvedený neskorší dátum.  
 
5.6. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy (alebo v prípade požiadavky firmy STAVEX na 

vrátenie alikvotnej časti poskytnutých peňažných prostriedkov za nezrealizované plnenie alebo za 
riadne nepreukázané plnenie), je Gymnázium povinné vrátiť firme STAVEX peňažné prostriedky 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy (alebo do 15 dní odo dňa 
požiadavky firmy STAVEX na vrátenie peňažných prostriedkov) a je tiež povinná vystaviť dobropis 
(daňový doklad) k vrátenej čiastke za služby, ktoré neboli firme dodané. Ak gymnázium v tejto 
lehote peňažné prostriedky firme nevráti, je firma oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 
0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia, a to aj formou vystavenia 
faktúry. Tento bod platí i po skončení Zmluvy odstúpením od Zmluvy. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  



   
    

 

  

 

 

 
6.2. Zmluvné strany si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka, že ich záväzkové vzťahy 

vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti 
výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
6.3. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 

ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré 
zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Zmluvy sa uskutočnia formou písomných dodatkov 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.    
 
6.5. Gymnázium nie je oprávnené previesť práva alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného 

predchádzajúceho súhlasu firmy STAVEX. 
 
6.6.  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre firmu STAVEX a 

jeden pre gymnázium. 
 
6.7. Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a 

zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé právnych 
následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže nepravdivým. 

 
 
V Nitre dňa 7.12.2018     V Nitre dňa 7.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................           ................................................ 
 Ing. Marek Balko   RNDr. Zuzana Hurtová 
 konateľ spoločnosti         riaditeľka školy 
 
 
 


