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zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNB srnnNy

Príkazca: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Pod lesom 6, Kežmarok
Zastúpené: Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditeťka
lČo: tlt+ggls
DIČ:2O2O703509

a

Príkazník: PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Trvalé bydlisko: Dukelská č.852lI39,087 01 Giraltovce
Č í slo potvrdenia o akreditác ii: 2537 l 20 13 l I I l I

Číslo osvedčenia: 97 l20I4
Číslo účtu: SK21 6500 0000 0000 1334 4945
'fel. č,: +42I 905 798 968
En-rai l : zj urcova@., gnrai l. com

II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je výkon individuálnej a skupinovej supervizíepre zamestnancov Centla sociálnych

služieb Kežmarok v zmysle zákona § 9 ods, 12 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o Zmene

a doplnení zákona ě. 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorŠÍch

predpisov, súčast'ou ktorej je aj získavanie spátnej vázby pre zamestnancov a moŽnosť zostavenia

irrogiu-u supervízie pre centrum sociálnych služieb v kežmarku, v rozsahu dohodnutom na základe

individuálnych potrieb (ďalej v texte ako ,,supervízia" v príslušnom gramatickom tvare).

Ilt.
POVINN()STI PRÍ I(AZN Í KA

1. pr.íkazník je povinný podl'a pokyrrov mesta vykonávat' supervízir.t riadne zr svedonito, riadit' sa

pokyrrrrri zariádeiia a predpismi o ochrane zdtavia pri práci nítn vyl<onávarrej. zaclrovár'al'mlČanlivost'

Ó osobnýclr irdajoclr a dóverných iníbrn.áciácl-r, o ktorých sa pri výkone sr"tpervízie clozvedel. Táto

povinnosl'trvá aj po skotrčení doby pltienia, a to po clobrr piatich lokov od skonČerria.

2, I>ríkazník je povinný podat' príkazcovi r-ra jelro žiadost' všetky správy o postupe plnenia príkazu

a previest'na príkazcu všetok úžitok z vykonarrélro príkazu. Príkazník je povirrný vykonat' Prikaz osobne.

Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.

3. príkazník je osoba odborne spósobilá vykonávat' supervíziu la základe akreclitácie Ministerstva

škol stva Sloverrskej republiky.
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Iv.
POVINNOSTI PŇKAZCU

l, Púkazca je povinný poskytnúť supervízorovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol vykonávať
svoju činnosť naěas, vytvfutať primerané podmienky pre úspešné plnenie činností spojených s výkonom
supervízie, kontrolovat' jej vykonanie,zaplatiť muzavýkon supervízie dohodnutú odmenu.

2,Prikazcaje povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu v dohodnutej výške v ělánku V. tejto zmluvy.

v.
INÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorením tejto príkaznej zmbxy nevzniká pracovnoprávny vzťahmedzípríkazcom a príkazníkom.

2.Príkazcabttde zabezpečovať supervíziu uvedenú v článku II. tejto zmluvy v období od septembru2)2O
do decembru 2020 v rozsahu: 2x3 hod. skupinovej suprevízie a 4 hod. individuálnej supervízie pre
zamestnancov Centra sociálnych služieb v Kežmarku.

vI.
ODMENA PŇKAZNÍXOVI

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene príkazníkovi vo výške /hrubá odmena/ 430,_ Eur
(Štyristotridsat). Náhrada nákladov, ktoré nevyhnutne alebo účelne ptíkazca vynaložil pri plnení svojho
závázku, si lĚ zahmuté v odmene.

2. PÚkazcovi patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške 40,57 € za hodinu výkonu individuálnej
suPervízie a44,62 € za hodinu rnýkonu skupinovej supervízie. Maximálny počet hodín výkonu supervízió
v uvedenej dobe plnenia je uvedený v schválenom programe supervízie.

3. Príkazca sa zavázuje zaplatíť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom bezhotovostn,ým
Prevodom v prospech ÚČtu ptikaznika na základe záznamu o odpracovaných hodinách supervízie
a Prezeněnej listiny zúČastnených zamestnancov, odsúhlaseného povereným zástupcom zariadenia so
splatnosťou 15 dní od doruěeniazariadenía.

4. Odmena bude vyplatená v dohodnutej výške, t, j, 430 € (štyristotridsaťeur) na účet príkazníka.
Príkazník si je vedomý, že všetky daňové a odvodové povinnosti je povinný si splniť sám v zmysle
platnej legislatívy.
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VII.
zÁvnnBČNB usrnNovENIA

l. Táto zmluva nadobúda platnost'podpísaním oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v znysle ust. § 47a z. č. 40l1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.

2. Platnost' zmluvy zaniká splnením prikazu alebo jednostranným vypovedaním. Výpoveď je platná
a účinná dňom doruěenia druhej strane.

3. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v štyroch vyhotoveni ach, z ktorých príkazca dostane tri
vyhotoveni a a ptikazník j edno vyhotovenie.

4. Úěastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú,


