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ZMLUVA

o poskytovaní služieb logopedickej starostlivosti

uzatvorená podl'a § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel
a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami

Poskytovateľ:
Firma (meno a priezvisko):
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Zastúpená:
Bankové spojenie:

Objednávatel':
Firma (meno a priezvisko):
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Zastúpená:
Bankové spojenie:

Klinická logopédia s.r.o.
Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen
44452837
2022733086
OS BB, oddiel: Sro, vložka číslo :15817/S
Mgr. Ivana Švecová, konatel' spoločnosti
4008091494/7500

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen
37888421
2021668572

Mgr. Ondrej Kanka, riaditel' školy
8136412/0200

1. Predmet zmluvy

1.1 Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať objednávatel'ovi služby logopedickej
starostlivosti a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané služby
dohodnutú odmenu.

1.2 Služby je poskytovatel' povinný vykonávať priamo pre objednávatel'a.

2. Termíny, miesto a spôsob realizácie zmluvy

2.1 Poskytovatel' je povinný poskytovať služby na základe konkrétnej objednávky
objednávatel'a.

2.2 Miestom poskytovania služieb poskytovatel'a je Základná škola M. Rázusa 1672/3,
96001 Zvolen.

2.3 Na zadávanie konkrétnych objednávok a požiadaviek na služby poskytovatel'a,
preberanie služieb od poskytovatel'a a potvrdenie o prevzatí služieb od poskytovatel'a
na účely fakturácie je oprávnený za objednávatel'a Mgr. Ondrej Kanka, riaditel' školy.
Obe strany súhlasia s podmienkou, že poskytovatel' môže bežne fakturovať iba
odpracované hodiny a dni.

2.4 Poskytovatel' sa zaväzuje udržiavať na vysokej úrovni svoje odborné znalosti súvisiace
s vykonávaním služieb podl'a tejto zmluvy a sústavne ich prehlbovať.

3. Veci určené na vykonávanie prác
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3.1 Poskytovatel' zásadne využíva na poskytovanie služieb a činností poskytovaných
podl'a tejto zmluvy svoje vybavenie.

4. Cena za poskytnuté Práce

4.1 Cena je stanovená na 10,- € za hodinu.

4.2 V čiastke podl'a odseku 4.1 sú už započítané všetky výdavky súvisiace s poskytovaním
služieb.

4.3 Na odstránenie pochybností sa dohodne, že do rozsahu poskytovaných služieb
v zmysle odseku 5.1 písm. sa nezapočítava čas strávený na ceste.

5. Platobné podmienky

5.1 Objednávatel' sa zaväzuje platiť poskytovatel'ovi za služby vykonané na základe tejto
zmluvy ana základe pravidelných mesačných faktúr, ktoré bude vystavovať
poskytovatel' v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý odmena prináleží.
Podkladom na fakturáciu poskytovatel'a sú výkazy práce potvrdené zodpovedným
pracovníkom objednávatel'a. Ak nie je výkaz práce potvrdený, nie je poskytovatel'
oprávnený príslušnú sumu fakturovat'.

5.2 Platobným dokladom medzi stranami zmluvy budú faktúry poskytovatel'a, ktoré musia
obsahovať náležitosti stanovené Zákonom o účtovníctve a príslušnými daňovými
predpismi a stanovené ďalej touto zmluvou. Pokial' nebudú akékol'vek faktúry
poskytovatel'a obsahovať vyššie uvedené náležitosti je objednávatel' oprávnený faktúru
vrátiť pred dňom jej splatnosti, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť
fakturovaná správne. Poskytovatel' je povinný podl'a povahy faktúru opraviť alebo
vystaviť novú. Pôvodná splatnosť faktúry sa jej vrátením prerušuje a splatnosť
oprávnenej faktúry alebo novo vystavenej faktúry začína plynúť opätovne dňom jej
doručenia objednávatel'ovi.

5.3 Faktúry musia ďalej obsahovať špecifikáciu časového obdobia a služieb alebo
nákladov, na ktoré je faktúra vystavovaná. Na faktúre musí byť podpis zodpovedného
pracovníka objednávatel'a potvrdzujúci, že uvedené služby boli vykonané
a objednávatel'om prijaté a uvedené náklady boli poskytovatel'om účelne vynaložené.
Bez podpisu zodpovedného pracovníka sa bude faktúra považovať za neplatnú.

5.4 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť poskytovatel'ovi faktúru do 30 dní od doručenia.
V pochybnosti ach sa má za to, že faktúra bola objednávatel'ovi doručená tretieho dňa
po odoslaní. Faktúry budú hradené bezhotovostným prevodom na účet poskytovatel'a,
faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu
objednávatel'a.

6. Odstúpenie od zmluvy a vyššia moc

6.1 Objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, že poskytovatel' nebude
dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy, pokial' ide o dodržiavaní termínov, odbornosti
a kvality realizovania služieb.

6.2 Poskytovatel' môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávatel' nebude opakovane
poskytovať nutnú súčinnosť a tým spôsobí poskytovatel'ovu neschopnosť realizovať
služby podl'a tejto zmluvy. Odstúpenie je však prípustné iba vtedy, keď poskytovatel'
navrhol objednávatel'ovi primeranú lehotu na splnenie záväzku a tá neúspešne
uplynula.
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I 6.3

6.4

6.5

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení
protistrane.

Vyššia moc znamená akékoľvek okolnosti, ktoré nie sú zvládnuteľné stranami, ako
napr. požiar, živelné katastrofy, vojny apod. Akákoľvek strana ovplyvnená vyššou
mocou musí bez oneskorenia a nie neskôr ako 5 dní od výskytu vyššej moci oznámiť
druhej strane pôsobenie a charakteristiku vyššej moci. Ak sa z dôvodu vyššej moci
poskytovateľ oneskorí v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, bude mať právo
na také predlženie termínu, ktoré by malo byť za všetkých okolností čestné
a primerané. Pokiaľ by pôsobenie vyššej moci trvalo nie viac ako 30 dní, nebudú
poskytovateľovi ani objednávateľovi hradené žiadne dodatočné náklady.

Ak bude poskytovateľovi v dôsledku vyššej moci definitívne zabránené plniť túto
zmluvu alebo jej časť, v ktorej realizácii je poskytovateľovi s konečnej platnosti
zabránené. Doručením tohto oznámenia je zmluva alebo jej časť ukončená. V prípade
ukončenia vyššie uvedeným spôsobom musí objednávateľ zaplatiť poskytovateľovi
plnú kompenzáciu za všetky vykonané služby pred dátumom ukončenia.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu neurčitú. Túto zmluvu môže ukončiť každá zo strán písomnou
výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od
začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená.

7.2 Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami, ktorých návrhy môžu
vystavovať obe strany

7.3 Žiadna zo zmluvných strán nemôže previesť práva a povinnosti a/alebo pohľadávky
z tejto zmluvy bez písomného súhlasu druhej strany.

7.4 Všetky právne oznámenia podľa tejto zmluvy musia byť písomné. V pochybnostiach
alebo pokiaľ sa jej nepodarí doručiť alebo strana odmietne oznámenie prevziať,
považuje sa za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania.

7.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) výtlačkoch s platnosťou originálu, z nich každá zo
strán dostane jeden (1).

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú túto zmluvu so znalosťou veci, po jej
prečítaní, s jej ustanoveniami bez nátlaku súhlasia a preto pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene, dňa 30.09.2015 Klinická logopédia s.r.o.
l. Medveckého 1392/2

960 01 Zvolen <D
ičo. 44 452 837
oic 2022733086

Objednávateľ:

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen

Meno: Mgr. Ondr~ejKanka
Funkcia: riaditelt . á oI~_I__

i \ ' &USQ 3, Zw.tPodpis: ,." l~'" "

Poskytovateľ:

Klinická logopédia s.r.o.

Meno: Mgr. Ivana Švecová

Funkcia: k.9!J3teľ spoločnosti

Podpis: J? / 'J.
Programátorská zmluva 7 Strana 3


