
                               Zmluva o o spolupráci pri vyučovaní anglického jazyka 
 
                                          uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka 
 
 
                                                                    medzi: 
 
 
Jazykovou školou 
Plzenská 10, 080 01 Prešov 
IČO: 35514761 
DIČ: 202054763 
Bankové spojenie Štátna pokladnica SR: 
IBAN: SK 97 8180 0000 0070 0051 8696 
 
Zastúpenou:  
Mgr.  Martinom Hudákom 
riaditeľom školy 
/ďalej len objednávateľ/ 
 
                                                                a 
Peter Cirjak - Essox 
Stromová 1038/3 
082 21 Veľký Šariš  
IČO: 22908145  
DIČ: 10 20 741 282 
IČ DPH: SK 10 20 741 282 
Bankové spojenie:    
IBAN: SK96 8330 0000 0021 0074 0363 
SWIFT: FIOZSKBAXXX   
/ďalej len dodávateľ/ 
 
Výkon služby bude v mene dodávateľa  
osobne zabezpečovať lektorka anglického  
jazyka Mgr. Gabriela Cirjaková,  
Stromová 1038/3, 821 21 Veľký Šariš – Kanaš 
 
 
 
 
 
                                                           Článok I. 
                                                    Predmet zmluvy 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne vyučovanie  anglického  jazyka 
pre  Jazykovú školu v Prešove v elokovanom pracovisku ZŠ Bajkalská ul. pri splnení 
týchto podmienok: 
 
Typ kurzu   :   základný žiacky kurz 1.  a 2. roč. 
Počet vyučovacích hodín :   6 hodín týždenne 
Termín konania kurzu :   pondelok a streda - školský rok 2018/19      
 
 
 
 



 
               Článok II. 
       Platobné podmienky 
 
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene poskytovanej služby  /vyučovanie anglického 
jazyka/  uvedenej  v článku  I.  tejto  zmluvy  vo  výške   12,--  € s DPH / 1  vyučovacia  
hodina. Objednávateľ dohodnutú cenu zaplatí v mesačných splátkach na základe 
dodávateľom vystavenej faktúry. 
 
  
     Článok III. 
         Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku I. plniť riadne a včas. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu predmetu zmluvy v lehote splatnosti  
    faktúry.   
 
3.  V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán bez vážneho dôvodu nesplní v tejto zmluve  
     uvedenú povinnosť, má druhá strana po predchádzajúcom písomnom upozornení právo od  
     zmluvy odstúpiť. 
 
4.  Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane sa zmluva zrušuje. 
     K tomuto dňu sa zmluvné strany vzájomne vysporiadajú. 
 
 
     Článok IV. 
                                                Záverečné ustanovenia  
 
1.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 
2.  Zmluvu možno zmeniť a doplniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme  
     písomných dodatkov. 
 
3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho každá zo zmluvných strán obdrží  
     jeden  exemplár. Všetky exempláre majú rovnakú platnosť a záväznosť 
 
4.  Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  
     Obchodného zákonníka. 
 
5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s textom zmluvy a na dôkaz toho pripájajú svoje  
     podpisy. 
 
 
 
V Prešove   04.09.2018                                                        V Prešove  04.09.2018  
 
 
 
 
 
objednávateľ                                                                      dodávateľ   
 


