
Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti

Zmluvné strany:
Mesto Michalovce
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30,071 01 Michalovce
Zástupca: Viliam Záhorčák, primátor mesta
IČO: 00325490
DIČ : 2020622923
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
č.ú.4204223001/5600
ďalej len "objednávater II

a

Mgr. ladislav Sabo
Bydlisko: J. Kostru 12, 07101 Michalovce,
IČO: 47378409
DIČ: 1023855855
Bankové spojenie: VUB a.s.
číslo účtu: 2261077259/0200
ďalej len .Jektor"

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri organizovaní zabezpečenia odbornej výučby
upravia nepomenovanou zmluvou podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka s nasledovným znením:

ČI. l.
Predmet zmluvy

1. Objednávateľ na základe tejto zmluvy objednáva u lektora zabezpečenie lektorovania modulu
"Právne minimum" v rámci projektu "Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce
vzdelávacími aktivitami" v rozsahu 10 skupín x 20 hodín (1 hodina=60 minút) - celkom časový
rozsah: 200 hodín s nasledujúcim obsahom:
Obsah 20 hodín výučby: Praktické cvičenia s využitím pomôcok

• Fit lopta - koordinácia pohybov, držanie tela
• OverbalI (malá lopta) - správne dýchanie, koordinácia pohybov
• Expander (gumený pás) - posilňovanie svalstva, klbov
• Podložka na cvičenie

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť lektorovi za realizáciu výučby odmenu špecifikovanú v čl. IV tejto
zmluvy.

Čl. II.
Práva a povinnosti lektora

1. Lektor sa zaväzuje spracovať a vykonávať výučbu s vynaložením odbornej starostlivosti a v rozsahu
požadovanom objednávateľom.
2. Lektor je povinný dbať pri vykonávaní výučby na pokyny objednávateľa.
3. Lektor je oprávnený požadovať od objednávateľa potrebné informácie a potrebnú súčinnosť.
4- Lektor je povinný strpieť fotografický záznam z jednotlivých hodín výučby pre potreby
monitorovania projektu.

ČI. III.
Povinnosti objednávatel'a

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť lektorovi za účelom efektívneho a odborného výkonu výučby
na svoje náklady vecné prostriedky a vhodné priestory nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy,
prípadne ďalšie technické prostriedky, o ktoré lektor požiada.



2. Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s lektorom a poskytnúť mu primeranú súčinnosť a
potrebné informácie.

ČI. IV.
Cena

1. Cena za jednu 60 minútovú hodinu výučby je 20,- {: s DPH (slovom dvadsať eur), cena zahŕňa
všetky náklady lektora spojené s výučbou
2. Cenu za realizáciu výučby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú lektor vystaví
a odošle objednávateľovl po ukončení vzdelávania skupiny resp. skupín účastníkov. Faktúra - v
štyroch originál vyhotoveniach - bude obsahovať nasledujúce údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- číslo zmluvy
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju
lektorovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 30 dní odo
dňa doručenia objednávateľovi.

ČI.V.
Trvanie zmluvy

1. Výučba bude prebiehať od 1.10.2013 do 31.12.2014 v dohodnutých termínoch vo vlastných
priestoroch mesta Michalovce.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri a lektor
jedno vyhotovenie.
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne
záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná, vážna a bez omylu, zmluvu neuzavreli v tiesni a
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak súhlasu s obsahom zmluvy pripájajú svoj
vlastnoručný podpis.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Z.b
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Mesto Michalovce ""
Viliam Zahorčák /'----

primátor mesta

- Mgr. Ladislav Sabo
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