
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TRENERSKYCH SLUŽIEB 
uzatvorená v zmysle §262 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Odberateľ: 
Obchodný názov: Základná škola 
Sídlo: P. Jilemnického 1035/2, 960 01 
IČO: 37831208 
Banka:' 
Číslo účtu: 
Zastúpený: Mgr. Ľuboslava Bieliková, 
(ďalej len „odberateľ) 

Dodávateľ: 
Obchodný názov: Jana Zrubecová 
Sídlo: A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen 
IČO: 41857313 
DIČ:1075574841 
Banka: 
Číslo účtu: 
(ďalej len „dodávateľ") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je právna úprava podmienok, za ktorých dodávateľ bude poskytovať odberateľovi 
trénerské služby. Trénerské služby sa budú týkať tréningov korčuľovania na ľade (kurz korčuľovania) 
vykonávaných z poverenia ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen. 

Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

Dodávateľ sa zaväzuje pre odberateľa zabezpečiť odborný a kvalifikovaný tréningový proces podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia. Tréningový proces bude zameraný na rozvoj základných korčuliarskych 
zručnosti. Tréningový proces bude kvantitatívne vyjadrený počtom tréningových jednotiek. Tréningová jednotka 
bude mať stanovenú fixnú odmenu. Dodávateľ je fyzická osoba, oprávnená vykonávať trénerskú činnosť v 
oblasti športu - krasokorčuľovaní. 

Článok IV. 
Odmena 

1, Zmluvné strany sa dohodli na jednotnej sadzbe za tréningovú jednotku vo výške 10,00 €. slovom: desať Eur. 
2, Dodávateľovi vznikne nárok na odmenu vždy po odtrénovaní všetkých dohodnutých tréningových jednotiek. 
3, Dodávateľ bude odmenu fakturovať po odtrénovaní dohodnutého počtu tréningových jednotiek, do 5 
kalendárnych dní po skončení kurzu korčuľovania. Faktúra - daňový doklad bude okrem všetkých zákonných 
a účtovných náležitostí obsahovať v prílohe rozpis tréningových jednotiek za dohodnuté fakturačné obdobie. 
Rozpis tréningových jednotiek bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu. 

Článok V. 
Práva a povinnosti dodávateľa 

1, Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre odberateľa činnosti tvoriace predmet tejto zmluvy a postupovať pri tom 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čo najlepšie využívať svoje odborné znalosti a dbať na 
bezpečnosť. 
2, Dodávateľ je povinný dodržiavať pokyny odberateľa a konať v súlade so zmluvnými dojednaniami. V súlade s 
dodržiavaním odbornej metodiky je povinný oboznámiť odberateľa so všetkými skutočnosťami, ktoré by mohli 
mať vplyv na zmenu alebo nedodržanie pokynov odberateľa. V prípade, že je preukázateľné, že pokyny 
odberateľa sú nezlučiteľné s odborným vedením tréningového procesu, je dodávateľovi umožnené nedodržať 
tieto pokyny. 

Zvolen 

riaditeľka školy 



3, Dodávateľ má umožnené prizvať si odbornú a kvalifikovanú výpomoc, pričom náklady znáša vo vlastnej réžii. 
4, Dodávateľ má právo na odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy ktorá je splatná do 14 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia faktúry. V prípade nevyplatenia odmeny v termíne splatnosti bude odberateľovi účtovaná sankcia 
vo výške 0,5% z fakturovanej dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

1. Odberateľ je povinný uhradiť v termíne splatnosti dodávateľovi odmenu. Odberateľ je taktiež povinný uhradiť 
dodávateľovi percentá z omeškania, viď. článok V., bod 4. 
2. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi riadne plnenie jeho záväzku a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť, 
najmä tým, že mu zabezpečí priestor na vykonávanie činnosti, zabezpečí dostatočný dozor a výpomoc z radov 
vlastných zamestnancov a včas odovzdá potrebné veci a informácie potrebné k riadnemu vedeniu tréningového 
procesu. 
3. Odberateľ zabezpečí, aby všetci účastníci kurzu používali počas trvania kurzu ochranné prostriedky -
ochranu hlavy (prilbu) a ochranu rúk (rukavice). 
4. Odberateľ má právo stanovovať ciele a požiadavky ktoré majú byť dosiahnuté. 

1, Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16.1.2015 do 28.2.2015, s možnosťou predĺženia na ďalšie 
obdobie. Počas trvania zmluvy bude vykonávaná jedna tréningová jednotka týždenne. 
2, Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať. Písomná výpoveď musí byť doručená 
druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom 
po doručení výpovede. 

1, Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
2, Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3, Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 originál. 
4, Zmluvné strany vyhlasujú že k podpisu zmluvy došli vlastným rozhodnutím a nie pod nátlakom, že si zmluvu 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

Vo Zvolene dňa 9.1.2015 

Článok VI. 
Práva a povinnosti odberateľa 

Článok VII. 
Doba trvania zmluvy 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 


