
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 

Sídlo:    Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján 

Zastúpený:   Mgr. Vladimír Klement, riaditeľ školy  

IČO:    42224233  

DIČ:    2023666315  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu   7000463576/8180  

IBAN:    SK66 8180 0000 0070 0046 3576  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Poskytovateľ:  MUDr. Martin Naď 
Sídlo:   Hviezdoslavova 890, 034 95 Likavka  

IČO:    42068819 

DIČ:    1047159300 

Bankové spojenie:  BRE bank SA 

Číslo účtu:   520700-4201680629/8360 

IBAN:   SK68 8360 5207 0042 0168 0629 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet a obsah plnenia 

 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa konzultácie a odborné vedenie detí, vyžadujúcich 

psychiatrickú starostlivosť vrátane odborného vyšetrenia detí, spracovanie psychiatrických 

správ a posudkov detí v Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnej 

v Liptovskom Jáne. 

 

 

Čl. III. 

Rozsah plnenia a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť odmenu vo výške 

60,00 € ( slovom šesťdesiat eur ). V odmene sú zahrnuté náklady na cestovné poskytovateľa. 

2. Odmena je splatná po poskytnutí služby na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia poskytovateľom.   

3. Odmena bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa, uvedený 

v Čl. I. tejto Zmluvy. 

 

 



Čl. IV. 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zrealizuje predmet zmluvy v Špeciálnej 

základnej škole s materskou školou internátnej v Liptovskom Jáne v termíne vopred 

dohodnutom s odberateľom. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1.1. poskytnúť služby podľa Čl. II. bod 1. tejto Zmluvy. 

1.2. Poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy s odbornou starostlivosťou v zmysle 

podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutých služieb. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.1.  poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi, a to predovšetkým všetky potrebné 

podklady, informácie a usmernenia v záujme riadneho splnenia predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. VI. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu ukončiť písomnou dohodou. 

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a obsah Zmluvy 

sa zhoduje s prejavom ich slobodnej a vážne vykonanej vôle. 

4. Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom 

vlastnoručne podpísaná. 

5. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom pre 

každú zmluvnú stranu. 

 

 

V Liptovskom Jáne, dňa  

 

Poskytovateľ:      Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

.....................................................                                 ........................................................... 

        MUDr. Martin Naď                                                        Mgr. Vladimír Klement 

                                                                                                       riaditeľ školy 


