
Rámcová zmluva o spolupráci 

a implementácii informačného systému 

 
uzatvorená medzi 

 
Dodávateľ: MGM Europe s.r.o. 
Sídlo:  Na Sihoti 17 

941 07 Veľký Kýr 
IČO:  36564796 
DIČ:   2021900782 
Zapísaná v:  OR Okr. Súdu Nitra, Odd: Sro, vložka 15285/N 
Zastúpená: Ing. Ernest Godányi-konateľ 
 
 
 
a 
 
Škola:  Základná škola Konštantínova 1751/64 Stropkov 
adresa:         Konštantínova 1751/64, 091 01  Stropkov 
IČO:  37873172 
DIČ:       2021639246 
bankové spojenie:    VÚB a.s. č. 1642366359/0200 , 1642349559/0200 
zastúpená:   Mgr. Tatiana Spišáková - riaditeľka školy 
 
 
 
 

I.  Predmet zmluvy 
 
1. Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky vzájomnej 

spolupráce, ako aj vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán pri 
ich vzájomnej spolupráci. 

 
2. Spoločnosť MGM Europe s.r.o. (ďalej len Dodávateľ) zabezpečí 

implementáciu informačného systému špecifikovaného v prílohe tejto 
zmluvy a v rámci podporného projektu Bezpečná inteligentná škola poskytne 
grant, ktorého výška a podmienky budú špecifikované v bode IV. 

 
3. Škola sa zaväzuje zabezpečiť prevádzkovanie informačného systému, 

propagáciu projektu a partnerov projektu podľa špecifikácie v bode III. 
a v bode IV. ods. 5., 6.,7. 

 
 
 



 
 

II. Implementácia informačného systému 
 

1. Dodávateľ implementuje škole informačný systém výrobcu ABISET s.r.o. 
iKelp -Jedáleň (ďalej len Výrobca softvéru) podľa prílohy tejto zmluvy 
v celkovej cene 2.346.-€ 

 
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať informačný systém Škole predstavením 

inštalácie HW a SW a ukážkou funkčnosti načítania Školskej čipovej karty 
do systému v jednotlivých moduloch do 25.8.2013. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odovzdanie a prevzatie informačného 

systému písomným Preberacím protokolom podpísaným oboma stranami. 
Škola sa zaväzuje prevziať príslušnú časť informačného systému do troch 
pracovných dní odo dňa oznámenia Dodávateľa o pripravenosti odovzdať 
príslušnú časť informačného systému, pričom v prípade nesplnenia tejto 
povinnosti v stanovenej lehote sa príslušná časť informačného systému 
považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím stanovenej lehoty. Po prevzatí 
príslušnej časti informačného systému je Škola oprávnená do 14 dní oznámiť 
výhrady ku kvalite informačného systému, pričom v prípade, ak takéto 
výhrady neoznámi v uvedenej lehote, príslušná časť informačného systému je 
považovaná za bez vád v čase jej prevzatia. Dodávateľ sa zaväzuje 
bezodkladne odstrániť všetky oznámené vady.  

 
4. Výrobca informačného systému poskytuje Škole súhlas (licenciu) na užívanie 

informačného systému a zaväzuje sa poskytovať aktualizácie softvéru za 
odplatu špecifikovanú v prílohe tejto zmluvy. 

 
5. Licenčné podmienky a podmienky prevádzky informačného systému 

upravuje Výrobca softvéru. Licenčná podmienky a podmienky prevádzky 
systému sú súčasťou softvéru. 

 
6. Dodávateľ poskytuje záruku na inštaláciu informačného systému po dobu 24 

mesiacov. Záručné podmienky na softvér upravuje Výrobca softvéru.  
 
7. Dodávateľ zabezpečuje pozáručný servis podľa platného cenníka. 
 
 

III. Súčinnosť 

 
1. Škola sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na 

vykonanie implementácie informačného systému, najmä sa zaväzuje: 
a) umožniť Dodávateľovi a ním povereným osobám vstup na miesto výkonu  



b) umožniť Dodávateľovi inštaláciu hardwaru v priestoroch Školy,  
c) poskytnúť Dodávateľovi osobné údaje zamestnancov a žiakov Školy na 
účely vytvorenia databázy pre evidenciu v informačnom systéme školy 
a ďalšie funkcie tvoriace súčasť implementácie 
d) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov a žiakov s Dodávateľom 
a zariadenie Dodávateľa potrebné na priebežné skúšanie funkčnosti 
informačného systému a odstraňovanie vád, ktoré sa na ňom vyskytnú 

 
2. Škola na účely splnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c) tohto zmluvného 

článku vyhlasuje, že má súhlas osôb uvedených v danom ustanovení na 
poskytnutie ich osobných údajov dodávateľovi. 

3. V prípade, že Škola neposkytne vyžadovanú súčinnosť alebo sa omešká s jej 
poskytnutím, dochádza automaticky k predĺženiu lehôt na odovzdanie 
informačného systému. 

 
 

III. Cena a platobné podmienky 

 
1. Škola sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu informačného systému 

v celkovej výške 2.346,- € (slovom „Dvetisícšesťstoštyridsaťšesť“), a to do 
14 dní od podpísania Preberacieho protokolu na základe vystavenej faktúry 
na účet Dodávateľa.  
 

2. Cena informačného systému, resp. jeho jednotlivé časti podľa tohto 
zmluvného článku sa považujú za uhradené v momente, ako je peňažná suma 
zodpovedajúca fakturovanej cene pripísaná na bankový účet Dodávateľa. 
 

3. V prípade omeškania Školy s úplným zaplatením jednotlivej faktúry sa Škola 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

4. Servis inštalácie zabezpečuje Dodávateľ podľa platného cenníka 
 
 

IV. GRANT 
 
1. Dodávateľ v rámci podporného grantového programu „BEZPEČNÁ 

INTELIGENTNÁ ŠKOLA“  poskytuje Škole grant účelovo viazaný na 
financovanie informačného systému špecifikovaného v prílohe tejto zmluvy.  

 
2. Výška grantu pre informačný systém je stanovená Dodávateľom vo výške 

2.645.-€ (slovom „dvetisícšesťstoštyridsaťpäť“). Zároveň bude poskytnutý 
grant vo výške 1-€/karta  pre obstaranie Celková výška grantu bude 
násobkom výšky grantu a počtu Školských kariet. Grant pre obstaranie 



Školskej karty sa poskytuje len pri prvom vydaní Školskej karty 
a s možnosťou čerpania grantu do 30.9.2013.  

 
3. Poplatok za spracovanie projektových podkladov si Dodávateľ účtuje vo 

výške 300.-€.  
 
4. Grant bude poskytnutý formou zápočtu. Cena informačného systému 

a poplatok za spracovanie bude znížený o sumu uvedenú v ods. 2. tohto 
článku a konečná cena bude 1.-€ (slovom „.jedno euro “). 

 
5. Využitím grantu sa Škola zaväzuje: 

a)  aktívne využívať informačný  systém po dobu  štyroch školských rokov 
b) uzavrieť zmluvu so všetkými dodávateľmi s dobou platnosti min. štyroch 
školských rokov, t.j. do 30.6.2017 
c) propagovať informačný systém na webovej stránke školy bannerom a 
odkazom na stránky www.skolskakarta.sk 
d) uzavrieť Rámcovú zmluvu o dodávke Školských čipových kariet 
potrebných pre identifikáciu osôb v informačnom systéme so spoločnosťou 
MAXiLab.Net s.r.o., IČO: 44 431 929, so sídlom Na Sihoti 17, 941 07 Veľký 
Kýr, zapísanou v obch. reg. OS Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 23316/N do 10 dní od 
uzavretia tejto zmluvy. 
e) zabezpečiť distribúciu informačných materiálov v priestoroch školy 
prípadne žiakom a rodičom maximálne 4 krát ročne počas celej doby 
platnosti zmluvy. 
 

6. V prípade ukončenia zmluvy zo strany Školy pred dobou určenou v  čl. IV. 
bod 5.  písmena a) b) a článku V. bod 1. , je Škola povinná vrátiť  grant v 
plnej výške najneskôr do 30. dní od vypovedania zmluvy. 

 
7. V prípade ukončenia zmluvy zo strany Školy pred implementáciou 

informačného systému sa Škola zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené 
s prípravou projektovej dokumentácie a  vzniknuté náklady s prípravou 
implementácie informačného systému. 

 
 

V. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.06.2017 
 
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy písomným prejavom vôle 

doručeným druhej zmluvnej strane z dôvodu omeškania Školy so splnením 
povinnosti podľa čl. III ods. 1. a ods. 2, čl. IV ods. 5 viac než 60 dní.  

 



3. Škola je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy písomným prejavom vôle 
doručeným druhej zmluvnej strane z dôvodu omeškania Školy so splnením 
povinnosti podľa čl. II ods. 2 viac než 60 dní. 

 
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj z dôvodu 

podstatného porušenia zmluvy druhou stranou v zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

 
5. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Školy sa Škola zaväzuje 

nahradiť Dodávateľovi náklady vynaložené do momentu odstúpenia od 
zmluvy na plnenie jeho zmluvných povinností. 

 

 

VI.  Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží pri podpise zmluvy dva. 
 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán výhradne vo forme očíslovaných písomných dodatkov k nej. 
 
3. Zmluvné strany si text zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia 

s ním, na znak čoho ju v rámci svojej neobmedzenej zmluvnej voľnosti 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
V ................... dňa ......................... 
 

 

 

 

 

 

.............................................    ............................................ 
     Dodávateľ            Škola 
Ing. Ernest Godányi – konateľ    Mgr. Tatiana Spišáková       

         riaditeľka školy 


