
Zmluva o dielo číslo 2/2012 

1. Objednávateľ : Základná škola 
P. Jilemnického 1035/2 
960 01 Zvolen 

Bankové spojenie: 

i. IČO: 37831208 
DIČ : 

Zmluvné strany 
2. Zhotoviteľ : PhDr. Katarína Halajová 

-RODINNÉ PORADENSTVO 

Bankové spojenie : 

ICO: 44511990 
DIČ : 

Fyzická osoba podniká na základe živnostenského listu, vydaného OÚ vo Zvolene dňa 
13.11.2008,. živn. registra 670-17961. 

II. 
Predmet zmluvy 

Vykonávanie školskej a mimoškolskej výchovnej a vzdelávacej 
činnosti 
- poradenstvo, konzultácie so žiakmi, vyučujúcimi a zákonnými 
zástupcami žiakov 
- osobnostný a sociálny rozvoj žiakov 

III. 
Termín plnenia 

1. Termín začatia : od 18.09.2012 
2. Termín plnenia: priebežne každý utorok 8 hod. počas 

školského roka, prípadne podľa dohody oboch 
strán 
čas: 8 .00-12.00 

12.00 - 12.30 obedňajšia prestávka 
12.30-16.30 

Ďalšie hodiny je potrebné prekonzultovať 
s riaditeľkou školy 

3. Termín ukončenia : 30.6.2013 

IV. 
Dohoda o cene 

Cenu za zhotovenie diela strany dohodli podľa zákona č. 18/96 Zb. 
na čiastku: 

7.- Eur/ hod. 
Ceny sú stanovené pre školský rok 2012/2013 

V. 
Miesto vykonávania 

prác: 
- Základná Škola vo Zvolene, P. Jilemnického 1035/2 



1 VL 
Platobné podmienky Faktúra bude vystavovaná vždy po ukončení mesiaca, do 10 

nasledujúceho mesiaca a uhradená do 14 dní od doručenia faktúry 

VII. 
Dohoda o zmluvnej 
pokute 

1. pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí zho-
toviteľ zmluvnú pokutu vo výške - za každý mesiac 
omeškania 

2. pri omeškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí 
objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške - z hodnoty 
nesplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania. 

VIII. 
Iné dohody 

1. Zrušenie tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné 2 mesiace dopredu 
písomne ohlásiť. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť informácie zo spracovania 
predmetu plnenia tretím osobám. 

3. Zmluva je napísaná vo dvoch rovnako platných vyhotoveniach. 

Vo Zvolene dňa 14.09.2012 
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