Zmluva o poskytovaní služieb
podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Zborov
Sídlo:
Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO:
00322741
DIČ:
2020624804
Bankové spojenie: 360 537 9002 / 5600
IBAN:
SK82 5600 0000 0036 0537 9002
Zastúpený:
Ján Lukáč – starosta obce
Poskytovateľ:
Obchodné meno: DANEKO SK s.r.o.
Sídlo:
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:
46953361
DIČ:
2023675368
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pob. Prešov
IBAN:
SK76 7500 0000 0040 1742 9151
Zastúpený:
Mgr. Jančárová Danka, konateľ spoločnosti

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby spočívajúce vo vykonaní
školenia pre 6 členov občianskej hliadky pre projekt „Občianske hliadky ako nástroj sociálnej
inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov“ v celkovom rozsahu 312 osobohodín.

II.
Obsah školenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Práva a povinnosti členov rómskej občianskej hliadky.
Základy trestného práva a trestný poriadok.
Zákon o priestupkoch.
Zákon o cestnej premávke.
Tímová práca a komunikácia.
Praktické školenie priamo v teréne.

III.
Cena a platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje u hradiť poskytovateľovi za odborné služby zmluvnú odmenu
vo výške 3,85 eur / osobohodinu. Dohodnutá cena celkom je 1 201,20 eur s DPH
( jedentisícdvestojeden 20/100 EUR).
Výška odmeny je stanovená po vzájomnej dohode zmluvných strán, na základe predloženej
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cenovej ponuky v prieskume trhu v zmysle §9 ods.9 zákona o VO. Odmena bude vyplatená za
základe vystavenej faktúry po ukončení odborného školenia do 14 dní odo dňa doručenia
faktúry objednávateľovi.
IV.
Ďalšie dojednania
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými príde
do styku v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a to aj po jej ukončení.
Poskytovateľ je povinný časový termín školení odsúhlasiť vopred s objednávateľom
a uskutočniť školenie do 30.9.2015.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

V.
Platnosť zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2015.

V.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V Zborove, dňa

V Prešove, dňa 16.01.2015

..........................................
Objednávateľ

..................................................
Poskytovateľ
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