ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zn. nesk. predpisov
I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

Beáta Pišná
Beáta Pišná
Janka Kráľa 348/38, 036 01 Martin
435 42 239
1036601192
1100
2629027533
Okresný úrad Martin, č. živnostenského registra 550-18489

/ďalej len dodávateľ/
Odberateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum voľného času
Mgr. Leštinská Alena
A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
00184144
2020603277
VÚB, a.s., pob. Martin
1634653358/0200

/ďalej len odberateľ/
II.
Predmet zmluvy
1.

Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ odberateľovi zaväzuje vykonávať službu –
vedenie ZÚ Spoločenského tanca v budove Centra voľného času v Martine v súlade
s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/
Školský zákon/ v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z.
o školskom klube detí , školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času,
školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov
a Výchovným programom CVČ.
.
III.
Dodanie služby
1. Predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy bude poskytnutý počas školského
roku 2015/2016.
2. Predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy vykoná dodávateľ osobne vo
forme pravidelnej záujmovej činnosti v záujmovom útvare.
3. Predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy dodávateľ organizuje
v priestoroch centra voľného času.

4. Predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy dodávateľ organizuje v rozsahu 2
hodiny týždenne, spolu cca 60 hodín v čase trvania zmluvy podľa výkazu
odpracovaných hodín.
IV.
Cena a spôsob platby
1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za dodanú službu podľa článku III tejto
zmluvy vo výške 6,- € za odvedenú hodinu ZÚ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata podľa bodu 1 tohto článku bude zaplatená
bezhotovostným prevodom , a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať uvedené služby
v termínoch: v mesiaci december za obdobie 10-12/2015, v mesiaci marec za
obdobie 1-3/2016 a v mesiaci jún za obdobie 4-6/2015. Faktúra bude splatná 15
kalendárnych dní.
V.
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.
Obchodného zákonníka 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 podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 1.10.2015
5. Platnosť tejto zmluvy končí 30. júna 2016.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží
jeden a jeden obdrží dodávateľ.
7. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov povinne zverejňovaná.

V Martine, dňa ........30.9.2015........................

Objednávateľ: ......................................
Mgr. Leštinská Alena
riaditeľka CVČ

Dodávateľ: ...............................
Beáta Pišná

