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Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014 
 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  

 

 

Názov:                                           Slovenská asociácia psích terapeutov                       

Sídlo:                           Čapajevova 3, Bratislava 851 04            

Zapísaná:         Petra Moncmannová – SAPT 
            OŽP Obvodný úrad Bratislava 

IČO :                35 147 652  

DIČ :            1032393076 

Bankové spojenie:       OTP Banka 

Číslo účtu:         95 89157/5200 

Konateľ firmy             PhDr. Petra Moncmann 

 

 

(ďalej „dodávateľ služby“) 

a 

 

Názov:                        Dom  tretieho veku 

Sídlo:                        Polereckého 2, Bratislava 851 04 
Zapísaná:         v Štatistickom registri pod identifikačným číslom  

IČO:            30842344 

DIČ:           2020914280 

bankové spojenie:       ČSOB a.s. Bratislava 

číslo účtu:         25838803/7500 

Zastúpený:         Mgr. Daniela Palúchová, MPH 

 

 

(ďalej „ odberateľ služby“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb: mimoškolskej vzdelávacej činnosti – cielené aktivity 

s terapeutickým psom.  Dodávateľ  služby  sa v súlade so svojim štatútom zaväzuje odberateľovi služby 

zabezpečiť poskytovanie týchto služieb: 

- skupinovú činnosť – cielené aktivity so psom v skupine, 

- individuálnu činnosť – cielené aktivity so psom pre jednotlivca. 

Služby budú vykonávané podľa potreby odberateľa. 

 

Odberateľ služby sa zaväzuje platiť dodávateľovi služieb za poskytované služby.  

Článok II. 

Miesto poskytovania služieb 

 

Dodávateľ  služieb sa zaväzuje pre odberateľa  zabezpečiť poskytovanie služieb v budove Domu tretieho 

veku na Polereckého 2, Bratislava 851 04. 
 

 

Článok III. 

Doba poskytovania služieb 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 
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Článok IV. 

Úhrada za poskytované služby 

 

Za poskytované služby odberateľ služby platí podľa nasledovných dohodnutých podmienok: 

 

1 merná jednotka – jedna hodina (60 minút) – cena  20,00 €  s DPH 

 

Úhradu za poskytované služby najviac však štyri hodiny mesačne sa odberateľ zaväzuje platiť 

dodávateľovi služieb v mesačných platbách na základe vystavenia faktúry za už dodané služby, ktorej 

splatnosť bude 14 dní. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať úrok 

z omeškania. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Zmluvu je možné zrušiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo jednostrannou výpoveďou jednej 

zmluvnej strany s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  Hrubým porušením zmluvných 

podmienok môže byť zmluva zrušená okamžite, pričom druhá strana musí byť o tom upovedomená. 

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť 

plnenie tejto zmluvy. 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

V Bratislave  dňa 7.10.2014                        V Bratislave dňa 7.10.2014 

 

 

Dodávateľ služby:              Odberateľ služby: 

 

 

 

 

................................................................      ....................................................................... 

PhDr. Petra Moncmann, S.A.P.T.         Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  

Dom tretieho veku  
 

 

 

 

 
 


