Zmluva o poskytovaní služby
č. 56/2012

Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka
č. účtu: 1706274956/0200
IČO: 603 406
DIČ: 2020919120
( ďalej len ako „objednávateľ“ )

Pre :

Materská škola
Damborského č. 3, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca : Mgr. Minarovičová Iveta, riaditeľka
Kontaktná osoba : Gažiová Eva, Dugovičová Eva
Tel. č. : 02/64365968
(ďalej len ako „materská škola“)
a

Poskytovateľ :

PESTRE, s.r.o.
Sídlo : Opletalova č. 68, 841 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 68115/B
Štatutárny zástupca : Mgr. Peter Streďanský, konateľ
IČO : 45 879 851
DIČ : 2023125379
Kontaktná osoba : Mgr. Henrieta Streďanská
Tel. č. : 0948 474 878
( ďalej len ako „poskytovateľ“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú nasledovnú služby o poskytovaní služby :
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 článku I tejto zmluvy pravidelne 1 krát mesačne.
2. Po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a materskou školou môže byť služba
poskytnutá aj viackrát v mesiaci, za predpokladu priaznivého počasia a dodržania
minimálneho počtu detí podľa bodu 3 tohto článku.
3. V prípade nepriaznivého počasia alebo nedostatočného počtu detí, ktorým má byť služba
poskytnutá, napr. z dôvodu ochorení, ako aj v prípade absolvovania školy v prírode,
realizácie rekonštrukcie alebo stavebných úprav materskej školy, prípadne iných
závažných prekážok na strane materskej školy, alebo v prípade technických problémov zo
strany poskytovateľa je možné dohodnúť iný termín poskytnutia služby.
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, ktorá začne plynúť dňom účinnosti tejto
zmluvy a skončí dňa 30.06.2012
Čl. IV
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia služby je miesto určené riaditeľkou materskej školy, ktorým je zvyčajne
areál materskej školy.
Čl. V
Cena a platobné podmienky
1. Jednotková cena za službu, ktorou sa rozumie jeden okruh v minimálnej dĺžke 300
metrov, je 2 Eurá, slovom dve eurá.
2. V cene za služby podľa bodu 1 tohto článku je zahrnuté aj poistenie dieťaťa (pre prípad
spôsobenia škody na živote a zdraví ako aj 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 náklady na poskytnutie služby
nenahrádza ani za službu neplatí.
4. Platba bude realizovaná tak, že rodič dieťaťa má záujem využiť službu poskytovateľa
zaplatí za službu zodpovednej osobe materskej školy, ktorá túto čiastku odovzdá
poskytovateľovi, alebo ním poverenej osobe, po poskytnutí služby.
Čl. VI
Osobitné dojednania
1. Poskytovateľ sa telefonicky dohodne so zodpovednou osobou materskej školy na presnom
termíne poskytnutia služby.
2. V dohodnutý deň v čase od 7,30 hod do 8,00 hod si poskytovateľ a zodpovedná osoba
materskej školy vzájomne telefonicky potvrdia dohodnutý termín.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje ihneď po poskytnutí služby odstrániť prípadné exkrementy po
zvieratách na vlastné náklady.
4. Poskytovateľ nesie plnú zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa ktoré práve sedí na
poníkovi. Za bezpečnosť detí, ktoré v čase poskytovania služby na poníkovi nesedia
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, v znení
neskorších predpisov Ďalej len „zákon o slobode informácií).
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dnom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. §47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým
sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona o slobode informácií.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorý tri obdrží
objednávateľ a dve poskytovateľ.
5. Zmluvné strany deklarujú, že pred účinnosťou tejto zmluvy dochádzalo k poskytovaniu
služby v rozsahu podľa tejto zmluvy, a to počnúc dňom 20.09.2011. Z dôvodov podľa
predchádzajúcej vety sa zmluvné strany budú aj v tomto období riadiť ustanoveniami tejto
zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
7. Štatutárny zástupca materskej školy podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že bol s jej
obsahom oboznámený, tento je v súlade so záujmami materskej školy a preto sa pre
naplnenie účelu tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Bratislava ..........................
Objednávateľ:

Bratislava ..........................
Poskytovateľ :

...........................................
Ing. Ján Sandtner
starosta

...........................................
Mgr. Peter Streďanský
konateľ

Štatutárny zástupca MŠ :

.......................................
Mgr. Minarovičová Iveta
riaditeľka

