
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

Objednávatel':
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Stredná odborná škola drevárska a stavebná
023 02 Krásno nad Kysucou 1642

PaedDr. Ján Palko
00891835
2020551753
Štátna pokladnica
SK71 81800000007000646137

-
(ďalej len "Objednávater")

Poskytovatel':
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zapísaná v:

Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
M. Nešporu 1186,02404 Kysucké Nové Mesto
Mgr. Alexandra Mihaldová
44475900
1077010396
neplatca
Tatra banka, a.s.
SK65 110000000029 1365 1093
Živnostenský register Okresného úradu Žilina, Číslo
živnostenského registra 580-41986.

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako "zmluvné strany").

1. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva) je stanovenie všeobecných

podmienok pre poskytovanie / dodávku služieb pre Objednávateľa na základe prílohy č.l, ktorá

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

1.2 Poskytovanie služieb vychádza z projektu "Zvyšovanie kl'účových kompetencií žiakov Strednej
odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohľadom na moderné
technológie a potreby trhu práce" ITMS kód projektu: 312011AGX2

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje:

2.1.1 poskytnúť objednané služby pri analýze dostupných zdrojov a vychádzajúc z jeho

poznatkov, ktoré má alebo vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu bude mať, tak aby

sa dosiahol ciel' sledovaný požadovanou službou,

1/4



2.1.2 pri plnení postupovať s odbornou starostlivosťou, využívajúc pri tom všetky svoje odborné

znalosti a schopnosti,

2.1.3 informovať Objednávateľa o akýchkol'vek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na

zmenu predmetu plnenia alebo jeho výsledku a ktoré zistil pri plnení podľa tejto Zmluvy.

2.2 Objednávater sa zaväzuje:

2.2.1 poskytnúť všetky informácie potrebné pre dodávku a zabezpečenie služieb bez

zbytočného odkladu

2.2.2 zaplatiť faktúryza skutočne poskytnuté služby v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

3. Rozsah, cena a platobné podmienky
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy je

stanovená vo výške 14,50 EUR/hodina. Hodina = 60 minút. Poskytovateľ nie je platca DPH.

3.2 Rozsah prác je stanovený na základe skutočne vykonanej práce poskytovateľa voči
objednávateľovi,

3.3 Faktúry budú vystavené mesačne do 14 dní od posledného dňa v mesiaci, v ktorom došlo

k poskytovaniu objednaných služieb.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru (daňový doklad) vystavenú poskytovateľom po

poskytnutí služieb vždy do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4. Doba platnosti
4.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán.
4.2 -Túto zmluvu je rnožné'ukončiť nasledovne:

,/>o

4.3.1. dohodou zmluvných strán

4.3.2 odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia

4.3 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Poskytovateľ nebude zabezpečovať

plnenie v dohodnutom termíne, rozsahu a v požadovanej kvalite ako aj v prípade porušenia

povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

4.4 Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou

faktúr o viac ako 14 dní odo dňa ich splatnosti.

4.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

5. Záverečné ustanovenia
5.1 Vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka

a ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.2 Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných zástupcami

obidvoch zmluvných strán.

5.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú

stranu.

5.4 Zmluva je vyhotovená v slovenskej verzii.

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom na dôkaz čoho

pripájajú svoje podpisy.
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