
ZMLUVA o posKyToVANísLUžBy -,,šTUDENTsKÝ čnsopls - HEADAJ šKoLU" - č. Hs/22l06/0o5
uzatvorená podl'a § ust.269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb, Obchodnýzákonník

(d'alej len,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
KOMENSKY VlRAL, s.r.o. (d'alej len ako ,,Poskytovatel"')
Park mládeže 630/1,040 01 Košice
lCO:52 247 040, DlC:2120939304
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice |, odd.: Sro, vl,č. 41017N
štatutárny orgán: lng. Slavomír Rybár, konatel'
lBAN: SK22 1100 0000 0029 4006 8362, email: info@studentskycasopis.sk
a

Názov organizácie: Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou, (d'alej len
,,Objednávatel')
S_ídlo: Krásno nad Kysucou 1642,02302, Krásno nad Kysucou
lCO:0089lB35
DlČ:2020551753
Zastúpený (štatutár): PaedDr, Ján Palko
lBAN / číslo účtu:
email: sosdskrasno@sosdskrasno.sk, palko@@sosdskrasno.sk

(Objednávatel' a Poskytovatel' d'alej spolu len ako,,Zmluvné strany")

Článor l. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie balíčka služieb s názvom,,ŠruorrursKÝ ČASoPlS - HI]ADAJ Šxot-u-
(d'alej iba Balíček)' 

článor !t. Gena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny Poskytovatel'a za poskytovanie služby podl'a tejto Zmluvy je
určená cenníkom.

2. Objednávatel" sa na základe tejto Zm|uvy zavázuje Poskytovatel'ovi zaplatit' dohodnutú cenu podl'a tejto
Zmluvy a jednorazový administratívny poplatok

Clánok lll. Zl'ava

1. Poskytovatel'poskytuje Objednávatel'ovi jednorazovú zl'avu pri podpise tejto Zmluvy, a to vo výške 100%
Prvého roČného PoPlatku' 

čtánok tV. Vyhlásenie
1. Objednávatel'vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčast'ami Zmluvy, ktorými sú:

a)Všeobecné obchodné podmienky s účinnost'ou od 15,2,2022 (d'alej len ,,VOP"),
b) Cenník s účinnost'ou od 15.2.2022
c) Všeobecné podmienky poskytnutia služieb ,,Studentského časopisu Bez námahy" pre používatel'a a pre
pedagogického zamestnanca a služieb Hl'adaj školu pre užívatel'ov s účinnosťou od 15.2.2022,súhlasí s nimi a
zavázuje sa ich dodržiavať.

clánok v. záverečné ustanovenia

t. Všetky právne vzt'ahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť VOP, Obchodným zákonníkom a
ostatnými všeobecne záváznými predpismi, a to v tomto poradí.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzt'ahy súvisiace so Zmluvou sa budú spravovat' podl'a
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, Zmluvné strany berú na vedomie, že
táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v súlade s
ust. § 47a ods. 2 zákona č, 40l1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že táto
Zmluva nadobúda účinnosť dňa 0,1 .09.2022 ,

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každázo Zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich
slobodnej a vážnej vóle, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.

4,
5.



Cenník pre Batíček ,,ŠTUDENTSKÝ ČRsopls - HťADAJ ŠKoLU"

Cenník je platný od 15,2.2022

odmena za poskytovanie služby,,ŠTUDENTSKÝ ČAsopls - HEADAJ ŠKOLU":

Administratívny poplatok
jednorazový 9€

Nie sme platcom DPH.

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovatel'om vždy na www.studentskycasopis.sk.

Výška odmeny poskytovatel'a je určená na základe čestného vyhlásenia objednávatel'a o počte žiakov,

ktoré objednávatel' dodal poskytovatel'ovi pred uzavretím tejto zmluvy.

V prípade zmeny počtu detí objednávatel'a, bude výška odmeny upravená podl'a aktuálneho cenníka

poskytovatel'a, pričom objednávatel' sa zavázuje o zmene počtu žiakov informovať poskytovatel'a bez

zbytočného odkladu.

počet žiakov Gena za 1 rok Cena za 1 rok pre
klientov zborovňa
KompIet

Do 50 žiakov 12€ 6€

Od 51 do 100 žiakov 24€ 12€

Od '101 do 150 žiakov 48€ 24€

Od 151 do 200 žiakov 72€ 36€

Od 201 do 400 žiakov 96€ 48€

Nad 400 žiakov 120 € 60€



Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu PaedDr, Ján Palko

Organizácia (škola) stredná odborná škola drevárska a stavebná,
Krásno nad Kvsucou

E-mail sosdskrasno@sosdskrasno.sk,
pal ko@@sosdskrasno.sk

Dátum

česrruÉ vyHLÁsENlE

Ja, dolu podpísaný, štaiutárny orgán školy týmto vyhlasu jem, že počet žiakov navštevujúcich školu je k dnešnému dňu
(zaškrtnite):

t ] do 50 žiakov

t ] od 51 do 100 žiakov

t ] od 101 do ,l50 žiakov

t ] od'151 do 200žiakov

t ] od 201 do 400 žiakov

t ] nad 400 žiakov

Podpis štatutára školy:

KOMENSKY V|RAL s.r,o,, Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
Tel. 055/2851 364, 2B51 363 , 2851362

adamcova@komensky.sk, valusova@komensky,sk, grutkova@komensky.sk


