
Z m l u v a 
o poskytovaní služieb - kurzu 

Zmluvné strany: 
1. Prešovská univerzita v Prešove 

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 
Zastúpená: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor 
IČO: 17 070 775 
DIČ: 2020980082 IČ DPH: SK2020980082 
IBAN: SK 93 8180 000 000 70 0006 6554 

(ďalej len „poskytovateľ ") 

a 

2. Základná škola v Jarovniciach č. 192 
Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 
Zastúpená: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 20 21 383 518 
IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 

(ďalej len „objednávateľ") 

uzavreli podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto 

z m l u v u 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi Kurz 
inštruktora lyžovania. 

2. Kurz inštruktora lyžovania 1. kvalifikačného stupňa v rozsahu 60 hodín (20 hodín 
všeobecná časť, 40 hodín špecializácia) pre: 
- Mgr. Lenka Ferjaková 
- Mgr. Daniel Uhriňák 
poskytovateľ zabezpečí v dňoch 26. - 27. 11. 2022 a 3.- 6. 2. 2023. 

3. Miestom poskytnutia kurzu je Prešov (všeobecná časť) a lyžiarske stredisko Ski Lysá 
(špecializácia). 

ČI. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť kurz v dohodnutom termíne a vystaviť účastníkom 
po ukončení kurzu potvrdenie o jeho absolvovaní alebo certifikát, najneskôr do 30 dní od 
ukončenia kurzu. 



ČI. III 
Zmluvná cena 

1. Za vykonávanú činnosť podľa čl. I zmluvy zaplatí objednávateľ sumu 250 €/ s DPH na 
osobu, celková suma na úhradu 2 x 250 € = 500,- €. 

2. V prípade, že sa účastník kurzu bez uvedenia dôvodu v dohodnutom termíne kurzu 
nezúčastní, poskytovateľ má právo na zaplatenie celej ceny kurzu. Odhlásiť sa z kurzu 
z vážneho dôvodu je možné najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom. 

3. Podkladom pre vyplatenie ceny za poskytnutú služby bude faktúra vyhotovená 
poskytovateľom, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi preddavok vo výške 100 % z ceny kurzu na 
základe poskytovateľom vystavenej preddavkovej faktúry (zálohovej faktúry), ktorú je 
poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr tri dni po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že preddavková platba bude poskytovateľom 
zohľadnená v konečnej faktúre, ktorú predávajúci upraví pomerne s ohľadom na výšku 
poskytnutej zálohovej platby. , 

6. Ak faktúra nebude mať všetky zákonom stanovené náležitosti, objednávateľ vráti 
bez zbytočného odkladu faktúru poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota 
splatnosti začne plynúť až doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

7. Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od doručenia faktúry. 

8. Poskytovateľ je povinný zrealizovať kurz a zúčtovať poskytnutý preddavok najneskôr do 
29. 2. 2023. Ak poskytujúci nezúčtuje poskytnutý preddavok v stanovenej lehote, je 
povinný nezúčtovanú časť preddavku vrátiť objednávateľovi a zaplatiť 0,05% 
z nezúčtovanej časti zálohy za každý deň od jej poskytnutia (odpísania z účtu 
kupujúceho) až do dňa jej vrátenia na účet objednávateľa. 

ČI. IV 
Ďalšie zmluvné podmienky 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že na výkon poskytovaných služieb je oprávnený podľa Zákona č. 
440/2015 Z. Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SRč. 110/2016 Z. Z. o odbornej príprave na 
nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 

2. Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s touto zmluvou 
a dohodnutými podmienkami, je oprávnený dožadovať sa riadneho plnenia. Ak tak 
poskytovateľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

3. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo na náhradu spôsobenej škody. 

4. Za zmluvné strany sú oprávnené konať tieto kontaktné osoby: 



Objednávateľ: Mgr. Mária Pavlíková, zsjarovnicel92@gmail.com 
Mgr. Lenka Ferjaková, ferjakova@gmail.com 

Poskytovateľ: Mgr. Pavol Čech, PhD., pavol.cech@unipo.sk, +421 908 617 932 

ČI. V 
Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú do 29. 02. 2023. 

2. Pred uplynutím doby podľa bodu 1 môžu zmluvné strany zmluvu zrušiť vzájomnou 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany pri závažnom 
porušení tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

ČI. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva má 2 vyhotovenia, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky sú možné iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán 
formou písomného dodatku. 

3. Pre vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka 
a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 
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