
ZMLUVA O REALIZOVANÍ KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 

 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ: 

Obec LUČATÍN 

Lučatín 40 

976 61 

IČO: 313572 

DIČ:2021121300 

zastúpený:  Ing. Pavel Kováč, starosta obce 

(ďalej len objednávateľ) 

 

Poskytovateľ:  

RNDr. Daniela Mezovská 

Záhradná ul. č. 733/50 

976 13 Slovenská Ľupča 

IČO: 47717114 

DIČ: 1034916894 

Bankové spojenie: mBank 

číslo účtu: SK1583605207004206970799 

Zapísaný v registri: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania, číslo 

živnostenského registra 620-36302  

(ďalej len poskytovateľ) 

 

(ďalej len zmluvné strany) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa realizovať pre objednávateľa krúžkovú 

činnosť pre deti predškolského veku KROKY.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za uskutočnenie krúžkovej činnosti 

KROKY odmenu špecifikovanú podľa čl. III. tejto zmluvy. 

 

Čl. II. 

Čas a miesto plnenia 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto konania krúžkovej činnosti je: Materská škola, 

Lučatín 176, 976 61 Lučatín. 

2. Krúžková činnosť sa realizuje 1 krát v mesiaci (január, február, marec, apríl, máj, jún 

2020) v rozsahu 45 minút a skončí sa vyčerpaním dohodnutého počtu stretnutí (šesť 

stretnutí), najneskôr však 26.6.2020. 

 

 

 

 



Čl. III. 

Cena krúžkovej činnosti 

1. Základná cena jedného stretnutia  pre jedno dieťa sú 2,00 EUR bez DPH. Výška 

celkovej platby za všetky stretnutia bude vypočítaná na základe počtu skutočne 

vykonanej krúžkovej činnosti vynásobená výškou počtu detí, ktoré sa stretnutia 

zúčastnia. 

2. Celkovú cenu uhradí objednávateľ poskytovateľovi jednou  platbou na základe 

faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví objednávateľovi.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi.  

 

Čl. IV. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, t.j. na dobu zorganizovania krúžkovej činnosti 

v termíne: 8.01.2020 do 26.06.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

2. V prípade nesplnenia podmienok podľa prechádzajúcich odsekov sa má za to, že 

zmluva nebola platne a účinne uzavretá a nevyplývajú z nej pre zmluvné strany žiadne 

práva a povinnosti. 

3. Túto zmluvu sú oprávnené vypovedať obidve zmluvné strany s tým, že výpovedná 

lehota je 30 dni a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

 

V Slovenskej Ľupči 8.1.2020 

 

 

 

Poskytovateľ:                                                                           Užívateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


