ZMLUVA O ORGANIZOVANÍ A VYKONANÍ ŠKOLENIA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 s použitím § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:
JUDr. Tamara Bečárová
dátum narodenia:
trvale bytom:
bankové spojenie/IBAN:
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:
00 304 557
DIČ:
2020879212
IČ DPH:
nie je platcom DPH
bankové spojenie:
VÚB, a.s.
IBAN:
SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej aj ako „objednávateľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj akffo „Zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri organizovaní a vykonaní školenia upravia
touto zmluvou:
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zorganizovanie a zabezpečenie školiacej činnosti spočívajúcej
v príprave a realizácii školenia na tému verejné obstarávanie a v poskytnutí individuálnych
konzultácií k otázkam týkajúcim sa internej smernice objednávateľa upravujúcej postupy
verejného obstarávania (ďalej aj ako „dielo“ alebo „školenie“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že témou školenia je: verejné obstarávanie; miesto konania
školenia je: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, termín a čas školenia je: dňa
20.12.2019 od: 9:00, do: 11:00, počet účastníkov: 7 osôb.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za uskutočnenie a zorganizovanie školenia
odmenu špecifikovanú v čl. IV tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zorganizovať a vykonať pre objednávateľa za odmenu školenie
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade s pokynmi objednávateľa.
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Čl. II
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zorganizovať a vykonať školenie s vynaložením patričnej odbornej
starostlivosti a v rozsahu požadovanom objednávateľom.
2. Zhotoviteľ je povinný dbať pri vykonávaní a organizovaní školenia na pokyny
objednávateľa a pred uskutočnením školenia sa dôkladne oboznámiť s predmetom činnosti
objednávateľa tak, aby získal potrebné vedomosti a znalosti z odboru objednávateľa za
účelom poskytnutia a zorganizovania kvalifikovaného školenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli pri jeho
činnosti viesť k ohrozeniu priebehu školenia.
4. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prípravných
prác a prezentácie.
5. Dielo je ukončené a odovzdané jeho riadnym odprezentovaním/odprednášaním
a vykonaním konzultácie v termíne dohodnutom podľa tejto zmluvy.
Čl. III
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom efektívneho a odborného
výkonu a zorganizovania školenia na svoje náklady vecné prostriedky a vhodné priestory
nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ školenia sa zaväzuje aktívne spolupracovať so zhotoviteľom a poskytnúť mu
primeranú súčinnosť a potrebné informácie pri oboznámení sa s činnosťou a predmetom
činnosti objednávateľa.
3. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávateľ nie je povinný
zabezpečiť zhotoviteľovi ubytovanie a stravu.
Čl. IV
Cena diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela je 150,- Eur (slovom stopäťdesiat eur).
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude Potvrdenie o vykonaní školenia podpísané
oprávnených zástupcom objednávateľa, ktorým je: Ing. Peter Semanco, prednosta.
3. Cena za dielo bude uhradená do 30 dní od podpisu Potvrdenia o vykonaní školenia
oprávnených zástupcom objednávateľa, a to prevodom na účet zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ daň z vyplatených príjmov vysporiada osobne podaním daňového priznania.
Čl. V.
Doručovanie
1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné
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doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne
uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo
iná poznámka podobného významu.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla,
prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy
určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú
stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej
strane pred odosielaním písomností.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní
objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde k
dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný všeobecný súd.
4. Zhotoviteľ je oprávnený previesť akékoľvek práva a/alebo povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto
zmluvy na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
5. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa
20.12.2019. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v
rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Povinnosť zverejniť zmluvu podľa
predchádzajúcej vety má objednávateľ. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej
vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tejto zmluvy sa budú
posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s realizáciou diela, ktoré vznikli v období od
20.12.2019 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tohto bodu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
dobrovoľne podpisujú.
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
v Bratislave, dňa: 17.12.2019

v Bratislave, dňa: 17.12.2019

..............................................
Mgr. Michal Drotován
starosta

................................................
JUDr. Tamara Bečárová
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