Zmluva o poskytnutí služieb,
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ:

Centrum voľného času KAMARÁT, (ďalej len CVČ KAMARÁT)
Ul. A. Kmeťa 22; 036 01 Martin
Zastúpená:
Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ CVČ KAMARÁT
IČO:
00 184 144
DIČ:
2020603277
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 1634653358 / 0200
kontakt - e-mail: cvckamarat@post.sk
a

2. Poskytovateľ:

PRVÁ SLOVENSKÁ PONY LIGA (ďalej len PSPL)
Fraňa Štefunku 18 / 39
036 01 Martin
Zastúpený
Adam Kmeť,
IČO:
42072719
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. ú.: 0352618357 / 0900
Článok I.
Predmet zmluvy

1.

2.

Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa poskytovať po celú dobu trvania tejto zmluvy služby
a poradenstvo v oblasti zabezpečenia jazdeckého krúžku s poskytnutím jazdeckých koní pre záujmový útvar –
krúžok jazdectva, ktorého členovia sa aj s vedúcim krúžku budú stretávať každú sobotu - v týždňoch so školským
vyučovaním, v čase od 9:00 hod. v trvaní štyroch hodín na hospodárskom dvore v Dolnom Kalníku, v prípade
zmeny priestoru konania krúžku spresní poskytovateľ objednávateľovi miesto konania krúžku vopred.
Poskytovateľ sa tiež zaväzuje poskytovať objednávateľovi osobné konzultácie vedúcemu krúžku k aktuálnym
problémom z oblasti výuky jazdy na koni, podľa vzájomnej dohody a potrieb objednávateľa.
Článok II.
Odmena za služby a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

Za vytváranie vyššie uvedených podmienok pre vzdelávaciu činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene
v prospech poskytovateľa vo výške 1.200,– EUR (slovom Jedentisícdvesto EUR) pre rozsah min. 60 hodín
v čase trvania zmluvy (t.j. 120 hodín za školský rok 2012/2013).
Počet prihlásených členov objednávateľa je k 15.09.2012 – 52 členov, z toho 23 s trvalým pobytom v meste
Martin.
Dohodnutá odmena bude objednávateľom platená v šiestich splátkach na základe faktúry vystavenej
prenajímateľom. Fakturovaných bude 6 rovnakých splátok po 200,- € mesačne za mesiace január až jún 2013,
pričom faktúra bude poskytovateľom vystavená ku koncu mesiaca, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, so
splatnosťou - úhradou objednávateľom na účet poskytovateľa do 20. dňa odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi.
Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu poskytovateľa.
V dohodnutej odmene je zahrnuté:
o služby spojené s prípravou technického zabezpečenia jazdeckého záujmového krúžku členov
objednávateľa,
o poradenská činnosť pri vedení záujmového krúžku zameraného na jazdectvo na koňoch,
Článok III.
Trvanie zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 01. 01. 2013.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2013.
Zmluva môže byť vypovedaná počas trvania zo strany objednávateľa aj poskytovateľa, a to písomným oznámením
o ukončení zmluvy dva týždne vopred.
Článok IV.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
Táto zmluva bude zverejnená na web sídle objednávateľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Martine, dňa 31.12. 2012

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

p. Adam Kmeť, za PSPL

............................
Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ CVČ

