Zmluva o poskytnutí služieb inštruktora lyžovania a snowboardingu
č. ZS001/2017
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23 Košice
RNDr. Dagmar Klímová, poverená vedením školy
00160989
2020762370

Dodávateľ:
Marek Bendžala – The Ride
Miesto podnikania: Baltická č. 18, 040 12 Košice
Bankové spojenie: FIO banka, a.s.
Číslo účtu:
SK27 8330 0000 0021 0091 6787
IČO:
50546236
DIČ:
1081537875
Spoločnosť nie je platiteľom DPH
zapísaný v Registri fyzických osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii č. 000000-002
(ďalej len „dodávateľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby
inštruktora lyžovania a snowboardingu počas lyžiarskeho kurzu v rekreačnej oblasti Vyšná Boca v rozsahu podľa čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.
1. Služby inštruktora lyžovania a snowboardingu podľa tejto zmluvy zahŕňajú:
a) výučba klientov objednávateľa v oblasti lyžovania a snowboardingu,
b) informovanie klientov objednávateľa o podmienkach výučby v oblasti lyžovania
a snowboardingu,
c) dbanie o bezpečnosť klientov objdnávateľa v rozsahu poskytania služieb podľa tejto
zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi služby podľa ods. 1 a 2 za dojednanú
odmenu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dojednanú odmenu podľa čl. II
tejto zmluvy v termíne podľa čl. III tejto zmluvy.

Článok II.
Cena za poskytované služby
1. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi platiť za poskytovanie služieb inštruktora
lyžovania a snowboardingu v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy odmenu vo výške
100 € za obdobie podľa čl. VIII.
2. Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Článok III.
Splatnosť
1.
2.

3.
4.

Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť dohodnutú odmenu podľa článku II.
v lehote splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia faktúry za poskytnuté služby.
Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru so splatnosťou podľa odseku 1 a doručiť ju
objednávateľovi do 7 dní od konca príslušného mesačného obdobia, za ktoré dodávateľ
poskytol služby podľa čl. I. objednávateľovi.
Faktúra sa považuje za doručenú ak ju dodávateľ v termíne podľa odseku 2 zašle
objednávateľovi elektronicky alebo poštou alebo ju doručí objednávateľovi osobne.
Ak dodávateľ nedoručí objednávateľovi faktúru v lehote podľa odseku 2, splatnosť
faktúry sa predlžuje o počet dní, o ktoré je dodávateľ v omeškaní s doručením faktúry
podľa odseku 2.

Článok IV.
Kontaktná osoba
1.

2.

3.
4.
5.

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia týkajúca sa
predmetu zmluvy, obstarania a preberania dokumentácie potrebnej k naplneniu obsahu
tejto zmluvy bude prebiehať osobne alebo elektronickou formou prostredníctvom
emailu.
Na účel elektronickej komunikácie objednávateľ ako aj dodávateľ písomne určia jednu,
alebo viac kontaktných osôb a emailové adresy osôb, ktoré budú poverené
komunikáciou s druhou zmluvnou stranou a budú oprávnené prijímať a odosielať
dokumentáciu, podklady a ďalšie informácie potrebné k naplneniu obsahu a účelu tejto
zmluvy.
Zmenu kontaktnej osoby je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť druhej strane bez
zbytočného odkladu písomnou formou alebo emailom.
V prípade komunikácie so štatutárnym orgánom spoločnosti alebo priamo
s dodávateľom nie je potrebné splnenie povinností podľa ods. 2 a 3.
Za účelom plnenia záväzkov z tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté tieto
emailové adresy:
Objednávateľ: slimakova@srobarka.sk
Dodávateľ: marek.bendzala@gmail.com
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Článok V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, hlavne je
povinný objednať si u dodávateľa služby podľa tejto zmluvy v dostatočnom časovom
predstihu.
Článok VI.
Práva a povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou
a v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Dodávateľ nie je povinný plniť záväzky z tejto zmluvy pokiaľ je objednávateľ v omeškaní
s úhradou dodávateľom vystavených faktúr dlhšie ako 60 dní. Dodávateľ nezodpovedá
za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku uplatnenia práva dodávateľa podľa
prvej vety. Dodávateľ nie je povinný informovať objednávateľa o uplatnení práva podľa
prvej vety.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť si všetky potrebné pracovné prostriedky a nástroje
potrebné pre poskytnutie služby.

Článok VII.
Zachovávanie mlčanlivosti
Informácie poskytnuté na základe tejto zmluvy druhej zmluvnej strane podliehajú
obchodnému tajomstvu a ak táto zmluva neustanovuje inak, žiadna zmluvná strana ich
nezverejní bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné
strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
pri plnení zmluvy a zaväzujú sa zabezpečiť, aby mlčanlivosť zachovávali aj všetky osoby nimi
poverené na plnenie zmluvy.

Článok VIII.
Platnosť a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu obdobie od 29.1.2017 do 2.2.2017.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomne, a to na základe dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je uzatvorená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.
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3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom zmluvy oboznámené, a že
ju uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

V Košiciach, dňa 27.1.2017

...........................................
RNDr. Dagmar Klímová
poverená vedením školy

V Košiciach, dňa 27.1.2017

...............................................
Marek Bendžala
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