Zmluva
o zabezpečení jazykových kurzov
č. 01/2012 - RZU
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len ˝ zmluva ˝)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: Martin Šafárik
Miesto podnikania: 010 01 Žilina, Antona Bernoláka 2135/3
IČO: 41 562 895
DIČ: 1040507952
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 6794681000/1111
Zapísaný: Obvodný úrad v Žiline odbor živnostenského podnikania č. Žo - 2004/09372/2/7MK
(ďalej len ˝ poskytovateľ ˝)
a
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Poverený zamestnanec:
(ďalej len ˝objednávateľ˝)

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD., rektorkou
397 563
SK2020677824
2020677824
Štátna pokladnica
7000240890/8180
Ing. Terézia Meiselová

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa realizovať kurzy anglického jazyka, stupne
začiatočníci a pokročilí, v prospech objednávateľa v období a v rozsahu špecifikovanom v bode
2 tohto článku a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odmenu za realizáciu
predmetných kurzov dohodnutú v tejto zmluve.
2. Rozsah kurzu stupeň začiatočníci je 30 vyučovacích hodín v období od 17.01.2012 do
24.04.2012 a 8 vyučovacích hodín v období od 05.06.2012 do 26.06.2012
Rozsah kurzu stupeň pokročilí je 30 vyučovacích hodín v období od 18.01.2012 do 25.04.2012
a 8 vyučovacích hodín v období od 06.06.2012 do 27.06.2012

Článok II
Miesto a čas realizácie jazykových kurzov
1. Výučba v kurze stupeň začiatočníci bude prebiehať 1-krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny (1
vyučovacia hodina trvá 50 minút) v utorok v čase od 8:00 do 9:40 v priestoroch objednávateľa.
Výučba v kurze stupeň pokročilí bude prebiehať 1-krát týždenne po 2 vyučovacie
hodiny (1 vyučovacia hodina trvá 50 minút) v stredu v čase od 8:00 do 9:40 v priestoroch
objednávateľa.
2. Kurz bude prebiehať v priestoroch objednávateľa ktoré objednávateľ vybaví základnými
vyučovacími pomôckami (tabuľou alebo flip-chartom, písacími potrebami).

Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Cena za jednu vyučovaciu hodinu je EUR 16,60 (slovom šestnásť eur a šesťdesiat eurocentov).
Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
2. Cena za realizáciu jazykového kurzu v zmysle zmluvných podmienok bude objednávateľom
uhradená v zmysle zásad štátnej pokladnice na číslo účtu poskytovateľa uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru na začiatku každého mesiaca za
vyučovacie hodiny realizované v predchádzajúcom mesiaci. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa
jej vystavenia.
3. V cene nie sú zahrnuté náklady na učebnice.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. V prípade, ak chce objednávateľ zrušiť vyučovaciu hodinu, zástupca objednávateľa je povinný
to oznámiť poskytovateľovi telefonicky (tel.č. 0903 310 397) najmenej 2 pracovné dni vopred.
Ak sa tak nestane, poskytovateľ ma právo si takúto vyučovaciu hodinu vyfakturovať.
2. V prípade, ak chce poskytovateľ zrušiť vyučovaciu hodinu, je povinný to oznámiť zástupcovi
objednávateľa telefonicky (tel.č. 0915 595 905 alebo na tel. č. 041 513 5115) najmenej 2
pracovné dni vopred. Ak sa tak nestane, objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa
vyučovaciu hodinu zdarma za každú takto zrušenú vyučovaciu hodinu.
3. Objednávateľ má bez udania dôvodu právo zrušiť 4 vyučovacie hodiny spôsobom stanoveným
v Článku IV bode 1 tejto zmluvy. V prípade že objednávateľ zruší vyučovaciu hodinu, je povinný
dohodnúť sa s poskytovateľom na náhradnom termíne. Náhradný termín je akýkoľvek termín
v období trvania kurzu dohodnutom v tejto zmluve a je iný ako riadny termín dohodnutý v tejto
zmluve. Ak takýto termín nebude možný, celková odmena vyplatená poskytovateľovi bude
znížená o alikvotnú časť rovnajúcu sa násobku počtu zrušených vyučovacích hodín
a dohodnutej ceny za jednu vyučovaciu hodinu. Vyučovacie hodiny, ktoré objednáveteĺ zruśil
nad rámec stanovený v Článku IV bode 3 tejto zmluvy (4 hodiny), si má poskytovateĺ právo
vyfakturovať.

4. V prípade že poskytovateľ zruší vyučovaciu hodinu spôsobom stanoveným v Článku IV bode 2
tejto zmluvy, je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na náhradnom termíne. Náhradný
termín je akýkoľvej termín v období trvania kurzu dohodnutom v tejto zmluve a je iný ako riadny
termín dohdonutý v tejto zmluve. Ak takýto termín nebude možný, dohodnutá odmena
poskytovateľovi bude znížená o alikvotnú časť rovnajúcu sa násobku počtu zrušených
vyučovacích hodín a dohodnutej ceny za jednu vyučovaciu hodinu.

Článok V
Všeobecné dojedania
1. Poskytovateľ umožní poverenému zamestnancovi objednávateľa vykonávať kontrolu
dochádzky, resp. výučby.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať prípadné podmienky objednávateľa a prijať
v stanovených lehotách nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
3. V prípade nesplnenia zmluvných podmienok poskytovateľom alebo objednávateľom, má druhá
strana právo odstúpiť od zmluvy.
4. Objednávateľ alebo poskytovateľ v prípade neplnenia podmienok tejto zmluvy, môže druhej
strane vypovedať zmluvu písomnou formou. Vypovedanie zmluvy nadobúda platnosť 14 dní od
jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Prílohy tejto zmluvy tvoria doklady priložené k zmluve:
Príloha č.1 – Živnostenský list (fotokópia) – dokladujúci oprávnenie vyučovať jazyk anglický
Príloha č. 2 – Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške - fotokópia
2. Obsah tejto zmluvy je prípustný meniť výlučne formou písomného dodatku k zmluve
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri
zmlúv v zmysle § 5a/zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
6. Podľa §47a Občianskeho zákonníka je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
V Žiline dňa
................................................................
Martin Šafárik
/poskytovateľ/

V Žiline dňa
.........................................................
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
/objednávateľ/

