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Zmluva o poskytnutí služieb 

 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

  

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ 

Obec Prenčov 

Zastúpená: Mgr. Alena Ciglanová 

so sídlom: Prenčov, č.300, 969 73 

Adresa pre doručovanie: Prenčov, č.300, 969 73 

IČO: 00320943 

DIČ:  2021107396 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu : 1402857001/5600 
 

(v ďalšom texte len „objednávateľ“) 
 
 
Poskytovateľ: 

HARLOW group, spol. s r. o. 

Sídlo: Horná 13, 974 01  Banská Bystrica 

IČO:  36 259 349 

Bankové spojenie : VÚB, a.s. 

Číslo účtu : 2689999756/0200 

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Hasara 
 

(v ďalšom texte len „poskytovateľ“) 
 
 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb za 
nasledujúcich podmienok : 

 
 

ČI. I Účel zmluvy 
 

1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti 
zmluvných strán pri poskytovaní služieb pre objednávateľa. 
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ČI. II Predmet zmluvy 
 
 

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby 
spočívajúce vo vykonaní kurzov a školení v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy (ďalej len „služby“). 
2.1  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú 

súčinnosť v zmysle tejto zmluvy a  zaplatiť mu za poskytnuté služby 
odplatu. 
 
 

ČI. III Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1 Poskytovateľ  je povinný  časový termín a miesto školení vopred 
odsúhlasiť s objednávateľom. 

3.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby, vzdelávanie 
detí školského veku. 

3.3 Poskytovateľ je  povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách 
poskytnutých objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb. 

3.4 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si 
zmluvné strany navzájom poskytnú, sú obchodné tajomstvo 
poskytovateľa a objednávateľ ich môže použiť iba pre vlastné účely. 

3.5 Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú 
pre poskytovanie služieb. Za súčinnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, na 
dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. 

3.6 Poskytovateľ zodpovedá za aktuálnosť poskytovaných služieb. 
3.7 Všetky náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy súvisiace 

s materiálnym a organizačným zabezpečením vlastnej činnosti pri 
plnení tejto zmluvy znáša poskytovateľ. Ostatné náklady súvisiace s 
realizáciou školení znáša objednávateľ. 

3.8 Služby podľa tejto zmluvy sa považujú za poskytnuté ich riadnym 
vykonaním v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste. 

3.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu / overovania 
súvisiacimi s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 
Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 032/2012/3.1/OPV a poskytne im všetku 
potrebnú súčinnosť v súvislosti s výkonom služieb na ktoré bol 
obstaraný. 
 
 

ČI. IV Cena služieb a platobné podmienky 
 

4.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté 
služby podľa tejto zmluvy odplatu spolu vo výške 2.040,- EUR s DPH. 
poskytovateľom za podmienok uvedených v tejto zmluvy a v rozsahu 
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uvedenom v prílohe č. 1 zmluvy. Objednávateľ je povinný platiť odplatu 
poskytovateľovi na základe faktúr vystavených podľa skutočného 
rozsahu poskytnutých služieb uvedených v prílohe č. 1. 

4.2  Objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi odplatu dohodnutú v 
tejto zmluve na základe faktúr vystavených zo strany poskytovateľa, 
pričom uvedené faktúry budú objednávateľovi doručované na adresu 
jeho sídla uvedenú v tejto zmluve. Podkladom pre vystavenie 
predmetnej faktúry bude objednávateľom písomne potvrdený 
mesačný súpis odlektorovaných hodín kurzov  a školení, ktoré boli v 
predmetnom mesiaci, za ktorý sa príslušná faktúra vystavuje, 
poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy poskytnuté (ďalej len „súpis 
odlektorovaných hodín“). 

4.3  Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúry vystavené podľa tejto zmluvy 
do 14 dní od ich doručenia. 

4.4  Prílohou predmetnej faktúry vystavenej poskytovateľom a zaslanej na 
adresu sídla objednávateľa uvedenú v tejto zmluve musí byť 
objednávateľom písomne potvrdený mesačný súpis odlektorovaných  
hodín. 
 

 

ČI. V Termín plnenia a odstúpenie od zmluvy 
 

5.1 Predpokladaný termín plnenia: 11/2013 - 03/2014 
5.2 Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak si 

objednávateľ neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. 
Pred odstúpením od zmluvy je poskytovateľ povinný písomne vyzvať 
objednávateľa, aby si splnil svoje zmluvné povinnosti. V prípade, ak si 
objednávateľ svoje zmluvné povinnosti nesplní ani v lehote do 30 
kalendárnych dní od doručenia výzvy, je poskytovateľ oprávnený za 
podmienok uvedených v tejto zmluve od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ 
je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ neplní 
povinnosti podľa tejto zmluvy v dohodnutom termíne na dohodnutom 
mieste podľa tejto zmluvy. 

5.3  Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že 
poskytovateľ si neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto 
zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný písomne 
vyzvať poskytovateľa, aby si splnil svoje zmluvné povinnosti. V prípade, 
ak si poskytovateľ svoje zmluvné povinnosti nesplní ani v lehote do 30 
kalendárnych dní od doručenia výzvy, je objednávateľ oprávnený za 
podmienok uvedených v tejto zmluve od zmluvy v odstúpiť. 
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ČI. VI Záverečné ustanovenia 
 

6.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou 
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými právnymi predpismi SR. 

6.2 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným číslovaným 
dodatkom. 

6.3 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dve pre obe zmluvné 
strany. 

6.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a 
na znak súhlasu s ňou ju podpísali. Táto Zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prenčove, dňa  15. 11. 2013  V B. Bystrici, dňa  15. 11. 2013 
 
 
Objednávateľ:    Poskytovateľ: 
Obec Prenčov                                          HARLOW group, spol. s r. o.  
                                                                                                
Mgr. Alena Ciglanová   Mgr. Michal Hasara 
starostka obce    štatutárny zástupca 
 
 
 
 
...................................................      ...................................................
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA A CENA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Predmet zmluvy: 
 

Predmetom zmluvy je realizácia aktivity: 
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
5.3.3.  Lektor školenia, kurzu – Práca s príslušníkmi MRK 
v rámci projektu „Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov“ 
 

2. Účastníci 
 

Celkový počet pedagogických zamestnancov, zapojených do projektových aktivít 
je min. 5 ale max. 12 

 

3. Špecifikácia a cena 

 

-   Obsah vzdelávania: 

 Filozofia a princípy metodiky 
 Teoretické východiská pedagogického prístupu zameraného na rozvoj 

osobnosti dieťaťa 
 Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 Pedagogická a psychologická diagnostika dieťaťa 
 Vytváranie inkluzívneho prostredia triedy s dôrazom na špecifiká 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
 Interaktívne stratégie učenia a vyučovania 
 Hodnotenie ako prostriedok osobnostného rozvoja žiaka 
 Individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní 
 Partnerstvo a spolupráca školy a rodiny 
 Osobitosti jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
 Spolupráca s dobrovoľnými organizáciami a komunitou 
 Legislatívne podmienky integrovanej výučby a vyučovania 

 

-   Rozsah kurzu: 150 hodín, z toho:   45 hodín teória 

      105 hodín prax 


