
Z M L U V A   O   S P O L U P R Á C I  

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “obchodný zákonník”) 

___________________________________________________________________ 

 

I. Zmluvné strany  
 
Objednávate ľ 
Názov:          Obec  Kechnec  
Sídlo:     Kechnec 19, 044 58 Kechnec 
IČO:      00 690 261 
DIČ:  2021261209 
Číslo účtu:          21628542/0200 
Štatutárny orgán:  JUDr. Ing. Jozef Konkoly - starosta 
 
Vykonávate ľ 
Názov:          Centrum vo ľného času  
Sídlo:     Orgovánová 5, 040 11 Košice 
IČO:      35 542 781 
DIČ:  202163111 
Číslo účtu:          0495614003/5600 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Alena Mocná - riaditeľka 
 
 

II. Predmet a ú čel zmluvy  

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok vykonávateľa zabezpečovať v termíne od 
01.03.2012 do 31.05.2012 výučbu anglického jazyka pre 21 zapísaných detí 
objednávateľa v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne v rámci záujmového útvaru 
"Angličtina hrou" a záujmového útvaru "Rozprávková angličtina", a záväzok 
objednávateľa za uvedenú činnosť uhradiť vykonávateľovi príspevok na úhradu 
niektorých nákladov na zapísané deti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (ďalej len 
"VZN mesta Košice č. 103") 

2.2 Na dosiahnutie účelu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú spolupracovať v úzkej 
súčinnosti, a to podľa podmienok stanovených touto zmluvou v nadväznosti na už 
trvajúcu spoluprácu vyplývajúcu z predošlých ústnych a písomných dohôd, 
a z rokovaní medzi zmluvnými stranami. 



III. Práva a povinnosti zmluvných strán  

3.1 Vykonávateľ sa zaväzuje: 

a) Zabezpečovať výučbu angličtiny v rámci záujmových útvarov "Angličtina hrou" a 
"Rozprávková angličtina" v termíne od 01.03.2012 do 31.05.2012, a to v priestoroch 
MŠ Kechnec, ktoré poskytne objednávateľ. 

b) Uvedenú výučbu zabezpečovať riadne a včas svojim kvalifikovaným pracovníkom 
a uhrádzať vlastné náklady, ktoré vzniknú pri zabezpečovaní uvedenej činnosti, 
najmä dopravu svojho pracovníka do miesta výkonu činnosti a jeho odmenu. 

c) Pri organizovaní výučby a pohybe v priestoroch objednávateľa s ním úzko 
spolupracovať a riadiť sa jeho pokynmi (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a 
pod.) 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Vyčleniť priestory, resp. ich časť, v objekte MŠ Kechnec na nerušené 
prevádzkovanie výučby angličtiny pre jeho zapísané deti. 

b) Poskytovať všetku súčinnosť pri činnosti vykonávateľa v rámci zabezpečenia 
výučby angličtiny, zabezpečenia priestorov MŠ Kechnec pri príchode a odchode 
pracovníka vykonávateľa a počas výučby, ďalej tiež poskytnúť súčinnosť pri vedení 
evidencie žiakov zapísaných na výučbu. 

c) Zaplatiť úhradu niektorých nákladov vzniknutých vykonávateľovi podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet vykonávateľa v troch 
mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej vykonávateľom s tam uvedenou 
splatnosťou. 

IV. Odplata a sankcie  

4.1 Odplata za zabezpečenie výučby angličtiny vykonávateľom je dohodnutá na 
sumu 501,48 eur. Uvedená odplata predstavuje príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou vykonávateľa v zmysle § 14 ods. 1 VZN mesta 
Košice č. 103, a to za obdobie troch mesiacov za 21 žiakov /členov/ vyššie 
uvedených dvoch záujmových útvarov. Výška mesačného príspevku na 21 žiakov 
činí 167,16 eur. 

4.2 V prípade nedodržania termínu realizácie záujmového útvaru vykonávateľom, je 
tento povinný poskytnúť objednávateľovi náhradný termín výučby. 

4.3 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry za poskytnutú výučbu je 
objednávateľ povinný zaplatiť vykonávateľovi poplatok z omeškania  vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 



V. Spolo čné a závere čné ustanovenia  

5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť po zverejnení na internetových stránkach zmluvných strán v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

5.2 Strany sa dohodli, že na zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa 
bude vzťahovať obchodný zákonník. 

5.3 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, každá 
zmluvná strana obdrží jeden. 

5.4 Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené do 
budúcna iba v písomnej forme a podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú 
neplatné. 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluvu si 
spoločne prečítali a dojednali jej obsah a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.  

 

V Košiciach dňa 30.04.2012 

 

 

 

 

 

 
.............................................. .............................................. 
            objednávate ľ               vykonávate ľ 
          Obec Kechnec        Centrum voľného času 
    JUDr. Ing. Jozef Konkoly         PaedDr. Alena Mocná 
 


