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ZMLUV A O REALIZÁCII JAZYKOVÝCH KURZOV 

uzatvorená podra § 269 odsek 2 zák. Č. S 1311991 Zb. (Obchodný zákonník) 
medzi tý mito zmluvn)'mi stranami 

Dodávatel': 
obchod né meno: 
s ídlo: 
v mene, ktorého koná: 
IČO, 
Di Č, 

Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. 
M. RázlIsa 4,97401 Banská Bystrica 
Mgr. Radovan Ocharov ich, konateľ 

36799351 
2022408036 

Bankové spojenie: VÚB banka a.s .. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu : 2460817758/0200 
Spo ločnosť je zapísa ná v Obchodno m registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro. vložka čís l o: 

I 3297/S. 

a 

Objednávatel' : 
obchodné meno: 
sídlo: 
v mene ktorej koná: 
IČO, 
DiČ, 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Úrad prie myselne ho \'Iastnict"a SR 
SvcmlOva 43, 974 04 Banská Bystrica 
Mgr. Ľuboš Knoth. predseda 
308 10787 
2021 105724 
Štátna pokladn ica 
7000060734/8180 

Č l á nok I 
Predmet zmJu\'y 

Predmetom tejto zm luvy je záväzok dodávateľa zariadiť a vykonať pre objed návate l'a kurz v)' učby 
angl ického jazyka (ďalej len "výučba") dohod nutie pl atobn)'ch podm ienok (článok IV), a to všetko 7.3 

podmienok a v sú lade s ustanoveniam i tejto zmluvy. 

Č lánok II 
Obsah a priebeh v)' uč by 

1. Dodávateľ sa zaväzuj e zabezpečil' výučbu vo forme organizovaných lekcií - vyučovania pod l'a 
podm ienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Zameranie výučby je na všetkých pM jazykov)'ch zručnosti - hovorenie. č ítanie. písanie. POSlllCh 
a použitie gramatiky. 

3. Výučba bude rea lizova ná ako individuálna od 2. septembrA 2014 do 30. júna 2015, resp. do 
poskytnut ia 40 výučbových hodin v dohodn utých priestoroch. 

4. R07..sah výučby. na ktorý sa táto zm luva uzatvára. je 40 hodín (60-mil1úto\')'ch) pre jedného účastníka 
kurzu. 

5. POCel úČl1s tníkov kurzu: 6 osôb. 
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Č l á nok III 
Práva a povinnosti zmluvn )'ch strá n 

l. Presný časový hannonogrum vyučby (č lánok ll, bod 4 tejto zml uvy) bol vypracovaný po konzultácii 
dodávateľa a objednávatel'a. Zmeni!" tieto dohodnuté termíny vý učby je možné telefonicky, avšak 
v dostatočnom časovom predstihu, t.j. minimálne 24 hodín pred dohodnutým tenninom. Pokiaľ bude 
vyučovacia hodi na lIušena z.o strany objednávateľa v deň výučby, považuje sa za odučenu. 

2. Dodávateľ je povinný sa účelom splnenia svoj ho záväzku z tejto zmluvy Z<'lbezpeči t' takého lektora. 
ktorý bude posk)10vať v)'učbu cudz.ieho jazyka na odborncj jazykovej a pedagogickej urovni. Pri 
nespokoj nosti objednávateľa s lektorom sa dodávateľ zavfizujc zabezpečit" vý menu lektora. 

3. V prípade choroby, alebo nepredvídateľných okolností, keď !eklOr nemôže prísť na vyučovanie. je 
dodávatel' povinný zabezpeči t' na vyučovanie náh radu alebo dohodnút" s objednávateľom náhradn)' 
tcnnin v),učby. 

4. V prípade, že sa lektor omešká je povinný prediži!' vyučovaci u hodi nu o čas omeškan ia, pripadne 
dohodnú!" s objednávateľom náhradný tennin vý učby. ľúto pov i nnosť nemá v prípade. ak sa omešká 
pos l ucháč a z toho dôvodu sa posunie začiatok vyučovacej hodiny. 

5. Dodávateľ je povi nný viest výkazy o účasti na výučbe, kto!)'ch kópiu vždy nas ledujúci mesiac po 
mesiaci. L'l ktorý sa viedli, zaš le objednávateľovi. 

6. Rozmnožovanie doplnkového učebného materiálu zabezpečí objednávateľ. 

7. Lektor zodpovedn)' za vý učbu pred loží origi nál prezenčnej listiny z daného kalendárneho mesiaca 
podpísaný účastnikmi výučby na konci každého kalendárneho mesiaca zodpovednej osobe určenej 
dodávateľom na kontrolu. Kópia prezenčnej listiny bude odoslaná objednávateľovi 

8. Kontaktná osoba za dodávateľa poverená koordinaciou činnosti súvisiacich so zabezpečením výučby 
a realizáciou tejto zml uvy je: 

9. Kontaktná osoba za objedn"äv~"~1~e~r":-po:-v~e~<e~n~á;-;k~o~o~,d7;~n~á~c,"·o~u"""~;n~n~o~s~HC-::s7úv"'isiacich so zabezpečením 
výučby a realizác iou tejto zmluvy je: 

----------------
Čl á n ok IV 

Odmena a platobné podmienk)' 

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona č. J 8/ 1996 o cenác h dohodli na odmene za vykonanie 
záväzku dodávateľa podľa tej to zm luvy. 

2. Odmena zajcdnu vyučovaciu hodi nu (60 mi nút)je: 20,00 EUR. 

3. V celkovej cene kurzu za 4800,00 EUR je zahrnutá výučba v rozsahu 240 hodín (60-minú tových). 

4. Odmena bude fakturovaná jednorázovo. Dodávateľ doručí faktúm v sume 4800.00 EU R 
objednávatel'ovi do 5·tieh dní od uzavreti a tejto zmluvy. 

S. Objednávateľ faktúru odošle na 100%·nú úhradu do Európskeho patentového urad u a to 
bezhotovostným prevodom na bankov)' učet dodávateľa. 

6. SplatIlost' faktury bude 90 dni. 
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Člá nok V 
" Know-how" dod ávate ľa 

l. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o poskytnutom "know-how" dodávateľa. 
ktoré v sulade s § 17 Obchodného zákonníka tvorí obchodné tajomstvo dodávateľa. 

2. .,Know-how" dodávateľa tvoria študijné materiály, ktoré bol i poskytnuté objednávatel'ovi pri výučbe 
anglického jazyka. Objednávateľ má výlučne zakázane uvedené .,know-how·' dodávateľa ak)'mkoľvck 

spôsobom použiť, predávať, kop i rovať. V prípade. že poskytnuté ,.know-how" - študij ný materiál 
objednávate!' skopíruje, je oprávnený tieto študijné materiály používať výlučne len pri výučbe 
jazykových kurzov rcalizovan)'ch dodávateľom jazykovou školou SPEAK. Objednávateľ má 
zakázane ticto prekopírované Studijné materiály znovu kop i rovať a používal ich na iné Íl čely ako 
výučbu anglického jazyka rea lizovanú jazykovou školou SPEAK. 

Článok V I 
Doba tn'a nia zm lU\'y 

l. Zml uva sa uzatvára na dobu urči tú od 2. se ptembra 2014 do 30. júna 201 5, resp. do dodania 
40 vyučovacíc h hodín každému účastníkov i kurZlI. 

2. Zmluvu je možné ukončiť predčasne písomnou dohodou zml uvll)'ch strán alebo písomnou vypovcd'ou 
v zmysle tohto č lánku zm luv)' a to aj bez udania dôvodu. 

3. Dížka výpovednej lehoty je 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plyn úť prv)'m di'lom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bo la výpoveď druhej zmluvnej Strane doručená. za doručen ie 

výpovede sa považuje aj uloženie vypovede na pošte. a IO tretí deň uloženia na pošte, aj keď s i 
zásielku adresát neprevezme. 

Člá n o k VU 
Záven~č n é usta nove nia 

l. Záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Akékorvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byľ urobené lt:n na základe písomnej dohody 
obidvoch zmluvných strán. Zmluva bola vyhot~vená v 2 rovnopisoch, po I pre každú zmluvnÍl stranu. 

3. Táto zmluva nadobúda pla t nosť dňom podpisu oboma zm luvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim pojej zverejnení v Centrál nom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

4. Zm luvné st rany prehlasujú, že táto zm luva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy 
sú dostatočne určité a zrozumitel'né. Zmluvné strany zhodne prehlasujú. že si túto zml uvlI prečítali. jej 
obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojim i vlastnoručnými podp ismi k tomu riadne 
oprávneni zástupcovia každej zmluvnej strany. 

v Banskej Bystric i dňa .. ________ _ 

Za dodávatel'a: 

Mgr. Radovan Ocharovich 
. ----

V Banskej Bystrici dňa r -------

Za Objedn,:"lVatcra:_il 

~h 'U" 
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