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Zmluva o poskytovaní služby 

č. 262/2011 
 
 

uzatvorená medzi 
 
 
 

Objednávateľ:                               Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                                          Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov 

 
                                                        Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
                                                         Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 
                                                                                          č. účtu: 1706274956/0200 
                                                          IČO: 00603 406 
                                                           DIČ: 2020919120 
     IČ DPH: nie je platcom 
                                                          ( ďalej len „objednávateľ“ )  
 
 
Pre:                                                   Materská škola 
                                                       Cabanova 44, 841 02 Bratislava 
                                                           e-mail: riaditelka@mscabanova.eu  
                                                           Kontaktná osoba: Račkayová Jana, Polláková Nataša 
                                                          Telefón: 02/643 63 341     
                                                          ( ďalej len „materská škola“ )  
 

 

a 

 

 

Poskytovateľ:                               PESTRE, s.r.o. 
                                                       Sídlo: Opletalova 68, 841 07 Bratislava 

Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68115/B 

                                                         Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Streďanský, konateľ                                 
                                                         IČO: 45 879 851 
                                                       DIČ: 2023125379 
                                                         e-mail: pestre.s.r.o@gmail.com 
                                                         Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Streďanská 
                                                           Tel. č.: 0948 474 878 
                                                          ( ďalej len „poskytovateľ“ )  
 
 
( objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ ) 
 
 
 



2/3 
 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť podmienky poskytovania služby – vozenia detí na 

poníkoch – ako prevenciu chorôb pohybového aparátu a psychických blokov 
„Animoterapia“ (ďalej len „služba“). 

 
 

Čl. II 

Podmienky poskytnutia služby 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi pre materskú školu poskytovať službu uvedenú 

v Čl. I ods. 1 tejto zmluvy pravidelne 1 krát za mesiac. 
2. Minimálny počet detí pre poskytnutie služby poskytovateľom je 50 detí z materskej školy, 

prípadne z dvoch materských škôl v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
3. V prípade nepriaznivého počasia alebo nedostatočného počtu detí potrebných pre 

poskytnutie služby v zmysle Čl. II ods.1 tejto zmluvy, z dôvodu chrípok, rekonštrukcií 
materskej školy, absolvovania školy v prírode a iných závažných skutočností zo strany 
materskej školy alebo v prípade zdravotných a technických problémov zo strany 
poskytovateľa je možné dohodnúť iný vzájomne odsúhlasený termín plnenia. 

4. Prijatie služby nie je pre deti povinné a nemusí ju absolvovať každý.  
 
 

Čl. III 

Doba plnenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to:              od 01.11.2011 do 30.6.2012. 
2. Služba bude poskytovaná 1 krát do mesiaca. 
3. Po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a materskou školou môže byť služba 

poskytnutá aj viackrát do mesiaca, a to za predpokladu priaznivého počasia a dodržania 
minimálneho počtu detí. 

4. Službu je možné poskytnúť aj v mesiacoch júl a august 2010, pri dodržaní vyššie 
uvedených podmienok a na základe predĺženia doby plnenia formou dodatku k tejto 
zmluve. 

 
 

Čl. IV 

Miesto plnenia 
1. Miestom plnenia služby je miesto určené riaditeľkou materskej školy, zvyčajne areál 

materskej školy. 
 
 

Čl. V 

Cena a platobné podmienky 
1. Cena za službu (t.j. jeden okruh v minimálnej dĺžke 300 m / 1 dieťa) je 2 € (slovom dve 

eurá). 
2. V cene za službu je zahrnuté aj poistenie detí (t.j. spôsobenie škody na živote a zdraví 

tretej osoby, škody na majetku) a náklady na obhajobu. 
3. Služba je objednaná na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov detí z materskej školy, 

ktorí platia za poskytnutie služby. Materská škola nenahrádza a neplatí za službu. 
4. Platba bude zrealizovaná tak, že rodič dieťaťa, ktorý chce využiť službu poskytovateľa 

zaplatí cenu za službu zodpovednej osobe materskej školy, ktorá túto čiastku odovzdá 
poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe po poskytnutí služby. 
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Čl. VI 

Osobitné dojednania 
1. Poskytovateľ sa telefonicky dohodne so zodpovednou osobou materskej školy o presnom 

termíne poskytnutia služby. 
2. V dohodnutý deň v čase od 7:30 h do 8:00 h poskytovateľ a zodpovedná osoba materskej 

školy si vzájomne telefonicky potvrdia dohodnutý termín. 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje po vykonaní služby odstrániť prípadné exkrementy po 

zvieratách a tieto odviesť na vlastné náklady. 
4. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré práve sedí na poníku. 
5. Za bezpečnosť detí, ktoré nesedia na poníku počas vykonávania služby, poskytovateľ 

nezodpovedá. 
 
 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí 
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je 
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Mestská časť Bratislava-
Dúbravka v elektronickej podobe (www.dubravka.sk). 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa, jeden pre 
poskytovateľa a jeden pre riaditeľku materskej školy. 

7. Riaditeľka materskej školy podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že bola s jej obsahom 
oboznámená a zaväzuje sa zabezpečiť v rámci svojej kompetencie riadne plnenie tejto 
zmluvy poskytovateľom. 

 
V Bratislave dňa 17.10.2011 
 
 
 
 
 
...........................................                                                                 ........................................... 
            objednávateľ                                                                                      poskytovateľ              
        Ing. Ján Sandtner                                                                           Mgr. Peter Streďanský 
               starosta                                                                                                konateľ 
                   v.r.                                                                                                      v.r. 
 
Nataša Polláková 
riaditeľka materskej školy, v.r. 


