
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Obchodné	  méno: a/c algebra, s.r.o.
Sí	dlo: Rajécka	  2, 821 07 Bratislava, Slovénska	  républika
IČ$O: 43997597
DIČ$ : 2022548990
Obchodný	  régistér: Okrésný	  su	 d BA I. , Odd. Sro vlož/ka  c/í	slo 50873/B
S$ tatuta	 rný orga	n: Alž/béta Valéntí	kova	 , konatéľ
(ďaléj lén ,,poskytovateľ“)

a

Obchodné	  méno: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Sí	dlo: Téplicka	  7, 831 02  Bratislava, Slovénska	  républika
IČ$O: 31787088
DIČ$ : 2021380911
Zriaďovateľ: Bratislavský	  samospra	vný kraj 
S$ tatuta	 rný orga	n: PhDr. Jolana Lažnibatova	 , ČSc. 
(ďaléj lén „klient“)

Poskýtovatéľ  a kliént  (ďaléj  spolu  tiéž/  „žmluvné	  straný“)  sa  dohodli  na  užavrétí	  téjto  Zmluvý 
o poskýtovaní	 služ/ iéb (ďaléj lén „žmluva“) v žmýslé ustanovénia § 269 ods. 2 Obchodné	ho ža	konní	ka ža 
naslédovný	ch podmiénok:

Čl. I.
Predmet zmluvy a miesto výkonu 

 
1 Dohodnutý	m druhom pra	 cé na vý	kon ktoréj sa užatva	 ra ta	 to Zmluva jé védénié ékonomicko –  

préva	džkové	ho  a  pérsona	 lného  u	 séku   (žabéžpéc/ujé  vs/étký  hospoda	 rsko-préva	džkové	  
a pérsona	 lno-mždové	  ža	 léž/ itosti s/kolý a jé ža né žodpovédný	 ,  na  ža	kladé  Povérénia  
riaditéľký s/kolý PhDr. Jolaný Lažnibatovéj, ČSc. 

2. Pra	 cé  navýs/é   výkona	vané	  mimo dohodnuté	ho  druhu prédmétu Zmluvý podľa c/la	nku I.  budu	  
upravéné	  osobitné dodatkami.  

Miéstom vý	konu pra	 cé jé Téplicka	  7 a Skalicka	  1 v Bratislavé
 

3. V prí	padé néprí	tomnosti , žabéžpéc/í	 žastupitéľnosť v služ/ba	 ch uvédéný	ch v  Č$ l. I spoloc/nosť KM 
EKON,   s.r.o., v žastu	 péní	 Bc. Katarí	na Mokris/ova	  , konatéľ.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskýtovatéľ  sa  žavaF žujé  výkonať  služ/bý  podľa  téjto  žmluvý  vc/as  a  riadné,  s výnalož/éní	m 
žodpovédaju	 céj  odbornéj  starostlivosti,  v su	 ladé  s platný	m pra	vnými  prédpismi,  dbať na jému 
žna	mé ža	ujmý kliénta a v ra	mci žmluvý sa spravovať pokýnmi kliénta.

2. Kliént jé povinný	  ožnamovať poskýtovatéľovi vs/étký rélévantné	  skutoc/nosti,  ktoré	  su	  potrébné	  
a névýhnutné	  pré  plnénié  ža	 vaF žkov  poskýtovatéľa  výplý	vaju	 cich  ž  téjto  žmluvý,  poskýtnu	 ť 
poskýtovatéľovi potrébnu	  su	 c/innosť a žabéžpéc/iť na strétnutiach s poskýtovatéľom u	 c/asť svojich 
žodpovédný	ch ža	 stupcov.
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3. Poskýtovatéľ a kliént su	  povinní	 žachova	vať mlc/anlivosť o vs/étký	ch skutoc/nostiach                a  
informa	 cia	 ch,  ktoré	  su	 visia  s touto  žmluvou,  résp.  ktoré	  výplý	vaju	  ž c/innosti  druhéj  žmluvnéj 
straný, nésmu	  ich ožna	miť trétí	m osoba	m alébo výuž/ iť  pré séba alébo pré iné	  osobý a taktiéž/  
nésmu	  na ža	kladé tý	chto skutoc/ností	 konať v rožporé s opra	vnéný	mi ža	ujmami druhéj žmluvnéj 
straný.

4. Poskýtovatéľ sa žavaF žujé, ž/é budé ž titulu žmluvné	ho vžťahu  žachova	vať mlc/anlivosť o vs/étký	ch 
skutoc/nostiach  tý	kaju	 cich sa na ža	kladé téjto  žmluvý výkona	va. Poskýtovatéľ sa ďaléj žavaF žujé 
žachova	vať mlc/anlivosť o u	 dajoch ží	skaný	ch   su	 visiacich  s vý	konom  jého  žmluvnéj  
vžťahu.   
Poskýtovatéľ préhlasujé, ž/é sa žavaF žujé žachova	vať mlc/anlivosť o skutoc/nostiach, o ktorý	ch sa  
dožvédél pri vý	koné pra	 cé vo véréjnom ža	ujmé a ktoré	  su	  v ža	ujmé kliénta. 

Článok III.
Odmena poskytovateľa a spôsob jej určenia

1.       Odména poskýtovatéľa podľa c/la	nku c/.I bod 1. c/iní	 1 400,-  EUR na osobu. 
Slovom: (jédéntisí	cs/ týristo éur) 

2.       Odména poskýtovatéľa podľa c/la	nku c/. I., bod 2. budé dohodnuta	  individua	 lné podľa vý	konu pra	 cé. 

3. Odména poskýtovatéľa podľa bodu 1. jé splatna	  na ža	kladé faktu	 r výstavovaný	ch poskýtovatéľom 
spravidla  v poslédný	  dén/  prí	slus/né	ho  kalénda	 rného  mésiaca  a budé  kliéntom  žaplaténa	  do 
s/ trna	 stich dní	 odo dn/ a výstavénia faktu	 rý. Z obsahu faktu	 rý výstavénéj poskýtovatéľom musí	 býť 
žréjmý	  a évidéntný	  rožsah osobu  poskýtnutý	ch v danom období	.

  
 Čl. IV.

Trvanie zmluvy

1. Po dohodé žmluvný	ch stra	n jé žmluvný	  vžťah žalož/éný	  a dojédnaný	  touto Zmluvou na dobu urc/itu	  
do 30. 06. 2021 .   

2. Zmluvu  jé  opra	vnéna	  výpovédať  ktora	koľvék  žo  žmluvný	ch  stra	n  aj  béž  uvédénia  doI vodu, 
s vý	povédnou léhotou jédén mésiac, ktora	  žac/í	na plýnu	 ť prvý	m dn/ om mésiaca nasléduju	 cého po 
doruc/éní	 vý	povédé.

3. Od  žmluvý  jé  opra	vnéna	  odstu	 piť  ktora	koľvék  žo  žmluvný	ch  stra	n  vý	 luc/né  v prí	padoch 
stanovéný	ch v Obchodnom ža	konní	ku.

Čl. V.
Sankcie

1. V prí	padé omés/kania kliénta so žaplaténí	m odméný alébo jéj c/asti poskýtovatéľovi, žaplatí	 kliént 
u	 rok ž omés/kania vo vý	s/ké 0,03% ž dlž/néj c/iastký ža kaž/dý	  dén/  omés/kania.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Ta	 to žmluva jé platna	  dn/ om jéj podpisu obidvomi žmluvný	mi stranami a u	 c/inna	  od  
01. 03. 2021

2. Zmluvu jé mož/né	  žméniť alébo doplniť préd u	 plný	m splnéní	m vs/étký	ch ža	 vaF žkov výplý	vaju	 cich 
žmluvný	m  strana	m  ž téjto  žmluvý,  vý	 luc/né  po  dohodé  obidvoch  žmluvný	ch  stra	n,  pí	somné, 
formou dodatku.

3. Zmluva jé výhotovéna	  v dvoch rovnocénný	ch rovnopisoch v slovénskom jažýku, ž ktorý	ch kaž/da	  
žmluvna	  strana obdrž/ í	 po jéj podpí	saní	 jédno výhotovénié.
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4. Zmluvné	  straný výhlasuju	 ,  ž/é si tu	 to žmluvu préd jéj podpí	saní	m riadné préc/í	tali, su	 hlasia s jéj 
obsahom, nié su	  vo svojéj žmluvnéj voľnosti obmédžéní	, tu	 to žmluvu vlastnoruc/né podpisuju	  na 
ža	 kladé slobodnéj, va	 ž/néj a urc/itéj voI lé, béž vý	hrad.

V Bratislavé, 01. 03. 2021

Poskytovateľ: Klient:

a/c algebra, s.r.o. Škola pre mimoriadne nadané deti a 
Gymnázium

Alžbeta Valentíková PhDr.Jolana Laznibatová, CSc.

konateľ riaditeľka školy
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