
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 18/2019 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb, §269,  v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 
1/       Psovodi záchranári Žilina Slovenská republika 

 Sídlo: Predmestská 1610/86, 010 01 Žilina 

 IČO:  42069696 

 DIČ:   

 Zastúpená: Martin Ďurnek – Predseda občianskeho združenia 

 Bankové spojenie: UniCredit Banka 

 Číslo účtu:   SK79 1111 0000 0010 6950 1000 

 

 (ďaľej len ,,zmluvná strana 1” ) 

 

a  

2/       Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku  
Sídlo:  Predmestská 82, 010 01 Žilina, Slovenská republika 

IČO:  162 5558 

DIČ:  20 20 670 212 

Zastúpená: Ing. Ľubomír Schvarc  –  riditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK77 8180 0000 0070 0048 2099 

 

(ďaľej len ,,zmluvná strana 2”) 

 

(zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 spolu aj ako ,,zmluvné strany”) 

 

Sa dohodli na uzavretie tejto Zmluvy o vzájomnj spolupráci (ďalej len ,,zmluva”) v zmysle 

ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný záákonník v plaatnom znení, za 

nasledovných pomienok: 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovom programme práce študentov Strednej 

odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina – Kynologický krúžok – 

príprava psovodov z radov mládeže. Krúžok je zameraný na bezpečnosť pri práci so 

psom, podmienky umiestnenia psa v kynologickom areáli a pravidla vodenia psov v 

priestoroch školy, vyhľadávanie osôb pomocou plošného psa, základy vyhľadávania. 

Na Medzinárodný a Národný skúšobný poriadok, poslušnosť, obratnosť, teoretická a 

praktická príprava psovodov. Orientácia v teréne – GPS, mapa, buzola, základy prvej 

pomoci, záchrana vo výškach, zlaňovanie so psom. 

 

 

 

 



Článok II. 

Miesto plnenia zmluvy 

 

1. Výkon krúžku bude realizovaný v externých priestorovh Strednej odbornej školy 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, len na dohodnutý účel, ako aj na 

výcvikovom cvičisku psov v priestoroch Psovodí záchranari Žilina- Slovenská 

republika. 

 

Článok III. 

Doba spolupráce 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú od 1. októbra 2019 – do 30. júna 2020. 

 

 

Článok IV. 

Cena, platobné a dodacie podmienky 

 

1. Výška odplaty zmluvnými stranami je dohodnutá vo výške 18,75 Eur (slovom: 

Osemnásť Eur/ sedemdesiatpäť centov) za jednu vyučovaciu hodinu výkonu práce v 

dĺžke 45 minút.  

2. Počet hodín záujmového krúžku je 60 (šesťdesiat) hodín školský rok, 2 hodiny 

týždenne. 

3. Organizácia nie je platcom DPH. 

4. Faktúru na základe odsúhlasených realizovaných hodín vystaví Psovodi záchranári 

Žilina SR k poslednému dňu v mesiaci spolu s prílohami. (prezenčná listina, poučenie 

BOZP) 

5. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne závzných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť 

výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strava obdrží jeden 

(1) rovnopis. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľnáa určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok na znak súhlasu ju 

vlasnoručne podpísali. 

 

 

Žilina, dňa 30. septembra 2019    Žilina, dňa 30. septembra 2019 

 

 

------------------------------------                                             ------------------------------------- 

Ing. Ľubomír Schvarc                                                                  Martin Ďurnek 

    riaditeľ školy                                                                    predseda občianskeho združenia    


