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ZMLUVA
o poskytovaní vzdelávacích služieb

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi úcastníkmi :

Clánok I.
Zmluvné strany

Objednávatel' :

Mesto Prievidza
Sídlo: Námestie slobody c. 14,971 01 Prievidza
Zastúpené: JUDr. Katarína Machácková, primátorka mesta
ICO: 00318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobocka Prievidza
Císlo úctu: 16626-382/0200

a

Poskytovatel' :

Tatra akadémia, o.z.
sídlo: Sama Chalupku 16,971 01 Prievidza
zastúpené: Mgr. Niko Ivan, predseda združenia
registrované: v MV SR vvv/1-900/90-33342
ICO: 421429946

bankové spojenie: OTP banka, pobocka Prievidza
císlo úctu: 11549007/5200

Clánok ll.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie vzdelávacích služieb , 1. j. vykonanie školenia Kurz
opatrovania zameraný na získanie kvalifikácie zamestnancov mesta vykonávajúcich
opatrovatel'skú službu v domácnosti opatrovaných obyvatel'ov mesta Prievidza v zmysle
zákona c. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský) zákon) v znení neskorších predpisov .

2. Poskytovatel' má na uvedenú cinnost' potrebnú akreditáciu c. 48755/2009 vydanú MPSVaR
SR zo dna 30.6.2010 a spÍna podmienky na vzdelávací program Kurz opatrovania.

Clánok ill.
Rozsah a sposob predmetu plnenia

1. Poskytovatel' sa zavazuje:

a) uskutocnit' po dobu trvania tejto zmluvy vzdelávaciu cinnost' v oblasti sociálnych služieb pre
zamestnancov mesta Prievidza vykonávajúcich opatrovatel'skú službu v domácnosti
opatrovaných obyvatel'ov mesta podl'a CI. II. tejto zmluvy, a to kurz opatrovania v rozsahu
220 hodín a doplnenie kurzu pre zamestnancov mesta, ktorí absolvovali kurz opatrovatel'stva
v menšom rozsahu ako požaduje zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách"



,

b) po ukoncení kurzu vystavit úcastníkom kurzu osvedcenia o jeho absolvovaní v zmysle
splnenia kvalifikacných predpokladov § 84 ods. 9 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách,

c) spolupracovat pri realizácii kurzu s povereným pracovníkom mesta Prievidza.

2. Objednávatel' sa zavazuje:

a) uhradit odmenu za vykonanú službu podl'a clánku V. tejto zmluvy v dohodnutom termíne,
b) zabezpecit úcast zamestnancov na vzdelávaní podl'a vzájomnej dohody v stanovených

termínoch.

Clánok IV.
Miesto výkonu služby, kontaktné osoby

Miestom výkonu poskytovaných služieb kurzu opatrovania je školiace stredisko Tatra akadémia, o.z.
Snežienková 74, Prievidza.

Kontaktné osoby:
za Mesto Prievidza: Vlasta Miklasová, vedúca odboru starostlivosti o obcana MsÚ

telef. 046/5179400, email: vlasta.miklasova@prievidza.sk

za Tatra akadémia, o.z.: Mgr. Niko Ivan, predseda obcianského združenia,
telef. 0944120468, email: niko@tatraakademia.sk

Clánok V.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán vo výške :
a) kurz opatrovania v rozsahu 220 hodínlosoba : 250 €/ osoba (slovom dvestopatdesiat eur)

spolu pre pat osób - zamestnancov opatrovatel'skej služby mesta Prievidza
b) kurz opatrovania - doplnenie kurzu 60 €/osoba (slovom šestdesiat eur) spolu pre 25

zamestnancov opatrovatel'skej služby mesta Prievidza

2. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je konecná a spolu predstavuje ciastku vo výške
2750 € (slovom dvetisícsedemstopatdesiat eur). Poskytovatel' nie je platcom DPH.

3. Cena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená na základe vystavenej faktúry
poskytovatel'om so splatnostou 14 dní od jej dorucenia v dvoch etapách:
Prvá faktúra po ukoncení teoretickej prípravy maximálne vo výške 1300 €, slovom
jedentisíctristo eur), druhá faktúra po ukoncení kurzu a vydaní osvedcení o jeho absolvovaní
v zostávajúcej výške. Prílohou faktúry bude menný zoznam absolventov kurzu.

Clánok VI.
Doba plnenia zmluvy

1. Predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve sa stanovuje na dobu urcitú od 2.2.2011 do 25.3.2011.
2. Zmluva nadobúda úcinnost nasledujúcim dnom po jej zverejnení na webovom sídle objednávatel'a.



~,,,
Clánokvn.

Iné dojednania.

1. Zmluvné strany sa zavazujú vzájomne a bezodkladne informovat o všetkých skutocnostiach,
ktoré by mali vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.

2. Akékolvek zmeny tejto zmluvy možu zmluvné strany vykonat iba písomne, po vzájomnej
dohode a to formou dodatku k tejto zmluve.

3. Úcastníci tejto zmluvy majú právo od tejto zmluvy odstúpit, ak niektorý z nich hrubým
sposobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenieje úcinné dnomjeho dorucenia
druhej strane.

4. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou prieskumu trhu podla
§I02 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávania pre zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou.

Clánokvln.
Záverecnéustanovenia

1. Úcastníci tejto zmluvy závazne vyhlasujú, že sú sposobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumitelne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak
nevýhodných podmienok, co potvrdzujú svojimi podpismi.

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každý úcastník obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluva nadobúda platnost podpisom oboch zmluvných strán.
4. Ostatné, výslovne neupravené právne vztahy sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka.

V Prievidzi dna 1- 1... l":> 1(..........................

M~~?i~~~.Nik~:.~~~d~~.dazdruženia
Tatra akadémia o.z.

TATRAAKAD~MIA
PRIEVIDZA

'cO:42142946


