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čHnok I.
ZMLUVNÉ srnaNy

Príkazca: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Pod lesom 6, Kežmarok
Zastúpené: Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditeťka
ICO: 17149975
DIČ:2020703509

a

Príkazník: PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Trvalé bydlisko: Dukelská č.8521139,087 01 Giraltovce
Číslo účtu: SK21 6500 0000 0000 t334 4945
Tel. č.: +42I905 798 968
Email : zj urcova@,gmail. com

il.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je výkon školiacej akcie v sociálnej oblasti ,,Štandardy kvality v praktických
činnostiach" pre zamestnancov Centra sociálnych služieb Kežmarok, súěasťou ktorej sú konkrétne
oblasti podmienok kvality týkajúce sa poskytovateťov sociálnych služieb podťa prílohy é. 2 k zákonu č.
44812008 Z. z. o sociálnych službách aozmene adoplnení zákona ě. 455ll99l Zb. oživnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov.

ilI.

POVINNOSTI PŇKAZNÍKA

1, Pfikaznik je povinný podl'a pokynov zariadenia vykonať školiacu akciu v sociálnej oblasti riadne
a svedomito, riadit' sa pokynmi zariadenia a predpismi o ochrane zdtavia pri práci ním vykonávanej,
zachovávať mlěanlivosť o osobných údajoch a dóverných informáciách, o ktoných sa pri výkone
vzdelávacej aktivity dozvedel. Táto povinnosť trvá aj po skončení doby plnenia, a to po dobu piatich
rokov od skončenia.

2. Púkazník je povinný podat' príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia prikazu
a previesť na prikazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. Prikaznikje povinný vykonať prikaz osobne,
Akzveri vykonanie príkazll inému, zodpovedá, akoby príkazvykonával sám.
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zákowik v zneni neskorších predpisov

IV.
POVINNOSTI PRÍKAZCU

l,Púkazca je povinný poskytnúť školiteťovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol vykonávať svoju
ěirrrrosť načas, vytvárať primerané podmienky pre úspešné plnenie ěinností spojených s výkonom
školiacej akcie v sociálnej oblasti, kontrolovať jej vykonanie, zaplatiť mv za výkon školiacej akcie
v sociálnej oblasti dohodnutú odmenu.

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

v.
INÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťahmedzi príkazcom a príkazníkom.

2, Púkazca bude zabezpeěovať školiacu akciu v sociálnej oblasti uvedenú v članku IL tejto zmluvy
v októbri 2020 (konkrétny deň školiacej akcie bude vopred dohodnutý so štatutarom zariadenia)
v rozsahu 3 hodín pre zamestnancov Centra sociálnych služieb v Kežmarku.

VI.
ODMENA PŇKAZNÍrovr

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene prikazníkovi vo výške /hrubá odmena/ 150,- Eur
(edenstopáťdesiat). Náhrada nákladov, ktoré nevyhnutne alebo úěelne ptíkazca vynaložil pri plnení
svojho závázku, sú už zahrnuté v odmene.

2. Pikazcovi patrí za vykonanú školiacu akciu v sociálnej oblasti odmena vo výške 50 € za hodinu
qýkonu školiacu akciu v sociálnej oblasti,

3, Púkazca sa zavázuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení ptíkazu príkazcom bezhotovostným
prevodom v prospech úětu príkazníka na záHade prezenčnej listiny zúčastnených zamestnancov,
odsúhlasenej povereným zástupcomzatiadenia so splatnosťou 15 dní od doručeniazariadenia.

4. Odmena bude vyplatená v dohodnutej výške, t. j. 150 € (edenstopáťdesiaťeur) na účet príkazníka.
Príkazník si je vedomý, že všetky daňové a odvodové povinnosti je povirrrrý si splniť sám v zmysle
platnej legislatívy.
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VII.
zÁvBnrčNE usTANovENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a z. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.

2. Platnosť zmluvy zaniká splnením ptikazu alebo jednostranným vypovedaním. Výpoveď je platná
a účinná dňom doručenia druhej strane.

3. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých ptikazca dostane tri
vyhotoveni a a ptíkazník j edno vyhotovenie.

4. Úěastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu anaznaksúhlasu ju podpisujú.
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