
Objednávateľ: 
Adresa: 

ICO: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 

2 33 

Zmluva o poskytnutí služieb 
podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „zmluva") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 
00318442 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
č. účtu: 16626382/0200, VÚB a.s. 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: 
Sídlo: 
zapísaná v 
v zastúpení: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Centrum vzdelávania neziskových organizácií 
Žltý piesok 12, 974 01 Banská Bystrica 
Ministerstvo vnútra SR Bratislava, VVS/1-900/90-14467-1 
Mgr. Danica Hullová 
35 982 543 

2021434514 
Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica 
2621480931/1100, Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK8411000000002621480931 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Článok II. 
Predmet plnenia zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je odborná garancia procesu spracovania Koncepcie škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2016 - 2020 (ďalej „Koncepcia 
školstva mesta Prievidza"), v súlade s platnou legislatívou. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje podieľať sa na: 

spracovaní Koncepcie školstva mesta Prievidza na roky 2016 - 2020 
spracovaný dokument musí rešpektovať požiadavky, ktoré sú k obsahu programu 
rozvoja mesta uvedené v platnej legislatíve o podpore regionálneho rozvoja a bude 
vypracovaný v nasledovnej štruktúre: 

o definícia pojmov, základné východiská a súčasné trendy vo vzdelávaní 

o legislatíva v oblasti školstva na národnej a miestnej úrovni, inštitúcie pôsobiace 

v oblasti školstva 

o analýza súčasného stavu školstva v meste Prievidza 

o základné demografické charakteristiky a prognózy vývoja 



o analýza jednotlivých škôl a školských zariadení zaradených v sieti škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v členení: 

- Materské školy 

- Základné školy 

- Základná umelecká škola Ladislava Stančeka 

- Školské kluby detí 

- Centrum voľného času Spektrum 

- Jedálne pri základných a materských školách 

o stanovenie cieľov, úloh a potrieb v oblasti: 

- výučby cudzích jazykov na školách 

- športu na školách 

- využívania IKT na školách 

- vyučovacieho procesu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

o financovanie školstva v pôsobnosti mesta Prievidza 

o zdravie a správanie detí a žiakov 

o komunikácia a vzájomné vzťahy v oblasti školstva 

o postavenie pedagogického zamestnanca 

Poskytovateľ zabezpečí: 

komplexný návrh metodiky a postupu prác pri spracovaní Koncepcie školstva Prievidza 

nároky 2016-2020 

expertnú činnosť a poradenstvo pri spracovaní Koncepcie školstva mesta Prievidza na 

roky 2016-2020 

zhrnutie SWOT analýzy a analýzy problémov 

odborné vypracovanie stratégie: 

o východísk a prístupov 

o výchovno-vzdelávacieho procesu a vzájomnú spoluprácu 

o víziu, ciele, priority a opatrenia 

o akčný plán na roky 2016 - 2018 



Článok III. 
Doba platnosti zmluvy 

3. 1 Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať služby uvedené v Článku II. tejto 
zmluvy od nabodnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy do 60 kalendárnych dní, najneskôr do 
31.10.2015. 

3. 2 Táto zmluva môže zaniknúť vzájomnou písomnou dohodou jej účastníkov. 

3. 3 Zánik tejto zmluvy nezbavuje žiadneho jej účastníka práv a povinností, ktoré vznikli poča* 
trvania zmluvy. 

Článok IV. 
Zmluvná cena 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za komplexnú dodávku predmetu zmluvy bola 
stanovená dohodou oboch zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

konečná cena na predmet zákazky: 4 800 € 
slovom: štyritisícosemsto Euro 
Centrum vzdelávania neziskových organizácií nie je platcom DPH 

4.2 Cena zahŕňa celkové náklady na poskytovanie predmetných služieb. 

Článok V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

5.1 Fakturácia predmetu zákazky: Na základe preukázateľne poskytnutých služieb vystaví 
poskytovateľ faktúru po dodaní predmetu zmluvy spolu s kompletným výstupom: 

Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na 
roky 2016 - 2020, ktorý poskytovateľ vypracuje v úzkej súčinnosti s Oddelením 
školstva a starostlivosti o občana. 
Tlačená forma dokumentu v počte 5 ks a v elektronickej forme (CD). 

5.2 Fakturácia všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky bude poskytovateľom 
zrealizovaná na základe odovzdávacieho protokolu do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky. 
V prípade omeškania zaplatenia faktúry si poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na zmluvnú 
pokutu, úrok z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa. 

5.3 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu 
poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa. 



Článok VI. 
Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy 

6. 1 V prípade nepredvídaných a nevyhnutných potrieb zmien termínov sa poskytovateľ zaväzuje 
prispôsobiť požiadavkám objednávateľa. 

6. 2 Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať zmenu, ku ktorej môže prísť zmenou podmienok, za 
ktorých bola súťaž vyhlásená. 

6. 3 Poskytovateľ týmto potvrdzuje, že má vysporiadané autorské práva ku všetkým materiálom, 
ktoré bude pri zabezpečovaní predmetu zákazky poskytovať. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7. 1 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Informácie získané 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zmluvné strany nesmú sprístupniť tretím osobám bez 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

7. 2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny je 
možné vykonávať v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú 
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

7. 3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

7. 4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 
vyhotovenie obdrží poskytovateľ. 

V Prievidzi, dňa 
31 JOL 

Za objednávateľ 
JUDr. Katarína Macl 

primátorka mes 

V Banskej Bystrici, dňa 
2 9 JÚL 2015 

Za dodávateľa: 
Mgr. Danica Hullová 
. CENTRUM 
XlkfTS VZDELÁVANIA 
(jľ\P NEZISKOVÝCH £Íľ« ORGANIZÁCIÍ, Ot 


