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Zmluva o realizácií výchovno-vzdelávacieho projektu „ElektroOdpad - 

Dopad“ 
Uzavretá v súlade so znením §269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Základná škola 
Sídlo: M. Rázusa 1672/3, Zvolen, 960 01 

IČO: 37888421 

DIČ: 2021668572 

Zast.:  Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ 

Bankové spojenie: SK75 0200 0000 0000 0813 6412 

(ďalej len „Objednávateľ) 

 

a 

 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie 
Sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava 

IČO: 35998407 

DIČ: 2021542534 

Zast.: Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ 

Účet vedený v Tatra banke, číslo účtu SK82 1100 0000 0026 2617 8483 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa realizáciu výchovno-

vzdelávacieho projektu „ElektroOdpad-Dopad“. 

2. Rámcový popis predmetu zmluvy je uvedený v prílohe I., ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy.  

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi riadnu súčinnosť, odovzdať mu 

všetky príslušné dokumenty a oznámiť pravdivé informácie potrebné pre riadne 

zabezpečenie predmetu zmluvy, prípadne mu takéto informácie bezodkladne 

poskytnúť na jeho požiadanie. Objednávateľ zodpovedá za správnosť obsahu 

predložených dokumentov a informácií. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že ním vybrané osoby (učiteľ a dvaja žiaci zo školy) 

poverené realizáciou projektu na škole budú mať vytvorené podmienky pre možnosť 

účasti na 2 kurzoch realizovaných odborníkmi z CEEV Živica. 
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Čl. III 

Platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ uhradí sumu 300 EUR takto: 

A, zálohovou faktúrou vo výške 200 EUR do 30. 4. 2018  

B, vyúčtovacou faktúrou do 30. 6. 2018, pokiaľ objednávateľ preukáže, že suma bola 

minutá na účely vzťahujúce sa k vyplateniu tejto sumy, tzn. na realizáciu akčných dní na 

škole a iné vzdelávacie aktivity a že budú splnené všetky dištančné úlohy uvedené v prílohe 

1. 

 

 

Čl. IV 

Uvádzanie názvu a loga 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uvádzanie názvu a loga poskytovateľa a objednávateľa 

je možné na všetkých propagačných materiáloch v tlačenej a elektronickej podobe 

vzťahujúcich sa výhradne k predmetu zmluvy.  

2. V prípade uvedenia názvu alebo loga iného subjektu na propagačných materiáloch 

v tlačenej a elektronickej podobe vzťahujúcich sa  k predmetu zmluvy je nutný súhlas 

oboch zmluvných strán. 

 

 

 

Čl.V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26. 6. 2017 do 31. 8. 2018. 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana 

neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 pracovných dní 

odo dňa, kedy ju na túto skutočnosť dotknutá zmluvná strana upozornila.  

4. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj výpoveďou jednej zo zmluvných strán 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou, podanou v písomnej forme.  

5. Zmeny tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomných dodatkov, 

podpísaných obidvomi účastníkmi na jednej listine. 

6. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli, že v prípade vzniku akýchkoľvek 

sporov alebo iných vzájomných nezrovnalostí vyplývajúcich z práv a povinností 

upravených touto zmluvou je v zmysle ustanovenia § 89 a Občianskeho súdneho 

poriadku miestne príslušný súd odporcu. 

7. Na všetky právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

8. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, s určením 1 rovnopisu pre objednávateľa a 1 

rovnopisu pre zhotoviteľa. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu a prílohu 1, z ktorej vyplývajú pre 

objednávateľa ďalšie povinnosti, prečítali a jej obsahu zhodne porozumeli, pričom 
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spoločne súhlasia, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ich prejav vôle 

je určitý a zrozumiteľný a že túto zmluvu neuzatvárajú pod nátlakom ani v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V o Zvolene,  dňa ............ 2017.               V Bratislave dňa  .......... 2017. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                   Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ ___________________ 

Mgr. Ondrej Kanka  Mgr. Juraj Hipš 

   riaditeľ    riaditeľ 

 


