Zmluva o poskytnutí služieb v školskom roku 2012/2013,
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami:
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
1.

a
2.

Poskytovateľ:

p. Beáta Pišná
Ul. Janka Kráľa 348/38, 036 01 Martin
Zapísaná v ŽR Obvodného úradu Martin, č.ž.r.: 550-18489
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
č. ú.: 2629027533 / 1100
IČO:
43542239
Článok I.
Predmet zmluvy

1.

Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa poskytovať po celú dobu trvania tejto zmluvy služby
a poradenstvo v oblasti výuky tanca v záujmových útvaroch a krúžkoch formou a v súlade s touto zmluvou
a právnymi predpismi.
Poskytovateľ sa tiež zaväzuje poskytovať objednávateľovi osobné konzultácie k aktuálnym problémom z oblasti
výuky tanca podľa vzájomnej dohody a potrieb objednávateľa.

2.

Článok II.
Odmena za služby a platobné podmienky
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Za vyššie uvedenú vzdelávaciu činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v prospech poskytovateľa:
28,– EUR (slovom dvadsaťosem eur) za každého vyškoleného člena objednávateľa v rozsahu min. 60 hodín.
Počet prihlásených členov objednávateľa je k 15.09.2012 – 519 členov rozdelených do 16-tich - krúžkov, celková
odmena bude činiť 14 532,- €.
Odmena bude objednávateľom platená vždy po skončení mesiaca, v dohodnutej výške - za mesiac september 2012
vo výške 1.032,-€ a následne v 9-tich mesiacoch za október 2012 až jún 2013 v paušálnej výške po 1.500,- € za
mesiac, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom vždy za obdobie jedného mesiaca. Faktúra bude splatná
v nasledujúci mesiac do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej poskytovateľom je zoznam služieb - hodín vedených krúžkov
s uvedenými dátumami ich konania v príslušnom mesiaci.
Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu obstarávateľa.
V dohodnutej odmene je zahrnuté:
o služby vedenia záujmových krúžkov spoločenského a športového tanca členov objednávateľa, s vedením
predpísanej evidencie
o poradenská činnosť pri vedení záujmových krúžkov zameraných na spoločenský a športový tanec,
o kontrola platnosti prihlášok a úhrad členských príspevkov členov objednávateľa.
Článok III.
Trvanie zmluvy

1.
2.

1.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú do 30. 06. 2012.
Zmluva môže byť vypovedaná počas trvania zo strany objednávateľa aj poskytovateľa, a to písomným oznámením
o ukončení zmluvy 6 mesiacov vopred.
Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy
a v prípade vzniku aj náklady spojené so zabezpečením prevádzky priestorov v ktorých sa záujmové útvary –
krúžky tanca budú realizovať.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

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 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Martine, dňa 17.09. 2012.

............................
p. Beáta Pišná

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

