
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2021 
uzatvorená na základe ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ:   Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku v Žiline    

  Sídlo:   Predmestská82, 010 01 Žilina  

             IČO:   162558 

             DIČ:                               20 2067 0212 

  Bankové spojenie: SK77 8180 0000 0070 0048 2099 

  Číslo účtu:  7000482099/8180 

  Štatutár :                      Ing. Ľubomír Schvarc   

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

1.2 Poskytovateľ :               Súkromné centrum špeciálno-pedagogického                              

                                                      poradenstva 

          Sídlo:          J. Vuruma 144, 010 01 Žilina 

                 Zastúpená:         PhDr. Jana Haščíková  

                          IČO:          42061989  

                     DIČ:          202661454     

                                 

            Štatutár :                PhDr. Jana Haščíková 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

   

 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou na základe slovenského právneho poriadku Zmluvu o 

poskytovaní služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej aj ako len „Zmluva“). 
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Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

2.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb Objednávateľovi v oblasti Špeciálno-pedagogických 

služieb. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy platiť Poskytovateľovi 

odmenu vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve ďalej.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností 

vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť riadne všetky povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu 

medzi zmluvnými stranami založeného touto Zmluvou. 

 

Článok III. 

Podmienky a miesto poskytovania služieb  

 

3.1 Odborný zamestnanec Poskytovateľa bude vykonávať odborné špeciálno-pedagogické služby 

v priestoroch Objednávateľa. Počet hodín musí byť vopred dohodnutý na základe písomnej 

objednávky emailovej komunikácie alebo ústnej dohody.  

(kompletizácia dokumentov začlenených študentov, konzultácie pre rodičov a zamestnancov 

školy, po dohovore účasť na rodičovských združeniach a poradách zamestnancov školy, písanie 

IVVP a príslušnej špeciálno-pedagogickej dokumentácie) 

3.2 Objednávateľ umožní Poskytovateľovi prístup k potrebným informáciám a dokumentom 

súvisiacich so začlenenými študentami.  

3.3 Objednávateľ zabezpečí odborným zamestnancom Poskytovateľa vstup do priestorov školy, 

zabezpečí priestory, ktoré budú môcť počas pobytu na škole zamestnanci Poskytovateľa používať 

na odbornú činnosť.  

3.4 Objednávateľ umožní odborným zamestnancom Poskytovateľa využívať kopírku, na kopírovanie 

dokumentov začlenených študentov. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na základe tejto Zmluvy, podľa najlepšieho vedomia 

a svedomia a konať s odbornou starostlivosťou v súlade so zásadami poctivého obchodného 

styku, čestne, zodpovedne, eticky, chrániť dobré meno a povesť Objednávateľa, pričom je 

povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy účinné v Slovenskej republike 

a riadiť sa pokynmi Objednávateľa. 
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4.2 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

pri poskytovaní služieb pre Objednávateľa. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje včas písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá môže ohroziť riadne plnenie tejto Zmluvy a dohodnúť sa s Objednávateľom na 

ďalšom postupe pri plnení tejto Zmluvy. 

4.4 Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, ak dôvod omeškania vznikol na 

strane Objednávateľa.  

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi všetky potrebné informácie, údaje, 

podklady a dokumentáciu potrebnú pre riadne fungovanie poskytovania služieb. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dojednanú zmluvnú odmenu podľa článku V. 

tejto Zmluvy. 

4.7 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho 

splnenia povinností Poskytovateľa, v opačnom prípade Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením 

svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4.8 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať plnenie záväzku Poskytovateľom podľa tejto 

Zmluvy a za tým účelom je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky relevantné 

doklady a písomnosti, ktoré preukazujú riadne plnenie povinností Poskytovateľa. 

4.9 Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu poskytovania služieb na základe tejto Zmluvy.  

 

Článok V. 

Odmena a platobné podmienky 

5.1 Za činnosť vykonávanú podľa tejto Zmluvy patrí Poskytovateľovi odmena, a to vo výške 

nasledovne  

 

5.1.1. za poskytovanie služieb sa Objednávateľ zaväzuje platiť Poskytovateľovi odmenu vo výške 

15,- EUR za jednu vyučovaciu hodinu s DPH, a to na základe faktúr vystavených Poskytovateľom  

          

5.1.2. odmena zahŕňa hrubú mzdu odborného zamestnanca, odvody, náklady na cestovné, 

kancelárske potreby a pomôcky.  

 

5.2 Odmenu je Objednávateľ povinný platiť Poskytovateľovi na jeho bankový účet vedený 

v peňažnom ústave, a to vždy na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. Súčasťou každej 

faktúry alebo jej prílohou musí byť zoznam poskytnutých služieb za príslušný mesiac. 

5.3 Splatnosť každej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
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Článok VI. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

6.1 Poskytovateľ ručí za kvalitu poskytovaných služieb. 

6.2 Prípadné vady bude Objednávateľ reklamovať písomne u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu 

po tom, čo sa o nich dozvedel. 

6.3 Poskytovateľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho zavineným konaním alebo opomenutím a je 

povinný Objednávateľovi takto spôsobenú škodu nahradiť. 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

7.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ 

právo požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny faktúry 

neposkytnutej služby za každý začatý deň omeškania. 

7.2 V prípade porušenia ustanovenia článku IV. odsek 4.1 zo strany Poskytovateľa má Objednávateľ 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,-Eur zo strany Poskytovateľa za každé 

jednotlivé porušenie Zmluvy, a to aj opakovane. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je 

oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností 

uvedených v článku IV. odsek 4.1 Zmluvy. 

7.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti má 

Poskytovateľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% 

z ceny fakturovanej podľa tejto Zmluvy za každý deň omeškania. 

7.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním 

s plnením. 

 

 

Článok VIII. 

Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy 

 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.09.2021 do 30.06.2025 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných 

strán alebo písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán. 

8.3 V prípade písomnej výpovede je výpovedná lehota 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

8.4 Poskytovateľ má právo na odmenu za všetku činnosť uskutočnenú podľa tejto Zmluvy do okamihu 

účinnosti výpovede Zmluvy. 
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8.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je oprávnená odstúpiť od Zmluvy ktorákoľvek zmluvná 

strana, písomnou formou. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú 

slovenským právnym poriadkom. Práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc rozhodovať spor vyplývajúci z tejto Zmluvy 

bude mať slovenský súd. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, nemá to 

vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy touto neplatnosťou nedotknuté. Namiesto neplatného 

ustanovenia Zmluvy sa použije ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré svojim 

obsahom a účelom najviac zodpovedá účelu tejto Zmluvy. 

9.4 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú formu inak sú neplatné. 

9.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú stranu 1  rovnopis.  

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na 

znak súhlasu ju podpísali. 

9.7 Táto Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňa 

17.09.2021 

 

 

V Žiline, dňa 16.09.2021    V Žiline, dňa 16.09.2021 

 

 

 

Objednávateľ                     Poskytovateľ 

 

 

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

       Ing. Ľubomír Schvarc                                                                  PhDr. Jana Haščíková  

             Riaditeľ školy                                                                      Riaditeľka SCŠPP Žilina   
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