ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
objednávateľ:
názov:
Obec Príbovce
sídlo:
Príbovce 184, 038 42 Príbovce
IČO:
00316849
DIČ:
2020594917
v zastúpení:
Ing. Jaroslav Brzák, PhD. – starosta
a
poskytovateľ:
názov:
Centrum voľného času
sídlo:
A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
IČO:
00184144
DIČ:
2020603277
v zastúpení:
Mgr. Alena Leštinská – riaditeľka
(ďalej len „centrum voľného času“).
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby - zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej
a rekreačnej činnosti detí, vo veku od 5 do 15 rokov vrátane s trvalým pobytom v obci Príbovce k 1.
septembru 2015, v ich voľnom čase podľa § 116 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“).
Článok II
Dodanie služby

1.

Predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy bude poskytnutý počas školského roku 2015/2016.

2.

Predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy vykoná centrum voľného času osobne vo forme pravidelnej
záujmovej činnosti v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času.

3.

Predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy centrum voľného času organizuje v priestoroch centra voľného
času.
Článok III
Cena a spôsob platby

1.

Objednávateľ a centrum voľného času (ďalej spolu len „zmluvné strany“) sa dohodli na odplate za dodanú
službu podľa článku II tejto zmluvy vo výške 20 € / dieťa (Slovom: Dvadsať eur) za celý školský rok.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že centru voľného času vznikne nárok na odplatu po potvrdení akceptačného
protokolu o dodanej službe podľa článku II tejto zmluvy zo strany objednávateľa. Akceptačný protokol
o dodanej službe je centrum voľného času povinné doručiť objednávateľovi spolu s poukazmi na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra voľného času vydaných objednávateľom vyplnenými zákonnými
zástupcami detí spolu s rozhodnutiami o prijatí dieťaťa na záujmovú činnosť v centre voľného času
najneskôr do 31. októbra 2015. Akceptačný protokol objednávateľ potvrdí najneskôr do 15 kalendárnych dní
od jeho doručenia.

3.

Odplata podľa bodu 1. tohto článku bude centru voľného času zaplatená bezhotovostným prevodom, a to na
základe faktúry vystavenej centrom voľného času najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia
potvrdeného akceptačného protokolu o dodanej službe podľa článku II tejto zmluvy zo strany
objednávateľa. Faktúra bude splatná 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
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Článok IV
Osobitné a záverečné ustanovenia
1.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, ale touto zmluvou neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, ktoré sa po odsúhlasení
obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa uzavrieť túto zmluvu
je slobodná a vážna a svoj súhlas s touto zmluvou potvrdzujú podpisom pod text tejto zmluvy.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

5.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

6.

Platnosť tejto zmluvy končí 31. augusta 2016.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden a jeden obdrží
centrum voľného času.

Objednávateľ:
V Príbovciach, .2.9.2015.........

...............................................................
Obec Príbovce
v zastúpení: Ing. Jaroslav Brzák, PhD. – starosta
Centrum voľného času:
V Martine, ........2.9.2015.................

...............................................................
Centrum voľného času
v zastúpení: Mgr. Alena Leštinská – riaditeľka
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