
Z m l u v a   o   v ý u č b e   a n g l i c k é h o   j a z y k a

uzatvorená  podľa  ust.  §  269  ods.  2  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník 
v  platnom  znení

Čl.  I
Zmluvné  strany

Odberateľ:  Obec Lovča
Geromettova 95, Lovča 
IČO:  00320820
DIČ:2020529709
Bankové  spojenie:  5928422/0200
V zastúpení: Ondrej Bahno, starosta obce
Telefón: 0456732835

Dodávateľ:    Ivana Havettová – Súkromná jazyková škola
Priehradka 392/4, 96601 Hliník nad Hronom
IČO: 41050983
Bankové  spojenie: 0412040332/0900

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom  zmluvy  je  vzdelávanie  žiakov Základnej školy v Lovči vo vyučovacom 
predmete anglický  jazyk. 

2. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zabezpečovať  výučbu  anglického  jazyka  pre  potreby 
objednávateľa v dohodnutých termínoch a dĺžke trvania výučby, s ohľadom na: 
vzdelávacie osnovy pre žiakov 3. ročníka ZŠ schválené Ministerstvom Školstva SR

      a odporúčanej literatúry a metodiky pre ostatné ročníky ZŠ.

Čl. III
Miesto a termín plnenia

1.  Výučba  bude  prebiehať  v  priestoroch  Základnej  školy  v Lovči  v  termíne  od  1.1.  do 
30.6.2013  v  čase  dohodnutom  s dodávateľom,  podľa  príslušného  rozvrhu  vyučovacích 
hodín.

Čl.  IV
Cena  a  platobné  podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene výučby anglického jazyka nasledovne:

0,30 € za jednu vyučovaciu hodinu a jedného žiaka pre žiakov prvého a druhého ročníka 
Základnej školy v Lovči

10 € za jednu vyučovaciu hodinu pre žiakov tretieho ročníka Základnej školy v Lovči

2. Odberateľ vykoná úhradu za poskytnuté služby na základe faktúry vystavenej dodávateľom 
1 krát mesačne, a to na základe počtu hodín za zrealizované výkony podľa čl. II. 



3. Dodávateľ  nie  je  platiteľom  DPH.
4. Spôsob vyplatenia je bankovým prevodom na účet dodávateľa.

Čl. V
Skončenie zmluvného vzťahu

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu v prípade porušenia zmluvných 
povinností druhou stranou, alebo vzájomnou písomnou dohodou. 

2. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl.  VI
Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán

1. Dodávateľ poskytne odberateľovi kvalifikované organizovanie a realizovanie dojednaných 
služieb podľa čl. II., čl. III. a čl. IV. 

2. Dodávateľ  sa  zaväzuje zabezpečiť  lektorskú činnosť v mieste  plnenia predmetu 
zmluvy, vedenie evidencie o účasti tvoriacej podklad k fakturácii. 

3. Odberateľ  zabezpečí  vyučovacie  priestory   pre  účastníkov  výučby a nevyhnutné 
pomôcky. 

Čl.  VII
Záverečné  ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy budú riešené vzájomnou dohodou odberateľa a 
dodávateľa a potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve. 

2. Práva a povinnosti  zmluvných strán,  ktoré nie  sú stanovené touto zmluvou,  sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

3. Zmluva  je  vyhotovená  v  2  exemplároch,  z  nich  každá  zmluvná  strana  dostane  1 
vyhotovenie.

4. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpísania  obidvoma  zmluvnými 
stranami. 

V Lovči dňa: ..............................            
 

      Ondrej Bahno   Ivana Havettová
   starosta obce Lovča                 Súkromná jazyková škola

          Hliník nad Hronom


