
Zmluva č. 1/2011 
MsP-37/2011 

o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
zastúpené : Ing. Karolom Kválom - primátorom 
bankové spojenie DEX1A BANKA SLOVENSKO a s. 
č.ú.: 6602820003/5600 
IČO: 00 305 065 
DIČ 
(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: Milanom Ftáčnikom, primátorom 
bankové spojenie: vub banka, a.s. 
č.ú.: 35-68530-112/0200 
IČO: 603 481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len „poskytovateľ") 

Predmetom zmluvy je 

ci. n. 
Predmet zmluvy 

2.1. Poskytnutie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície zameranej na získanie 
odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii"). 

2.2. Vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy. 
2.3. Vytvorenie podmienok pre účasť na skúške odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona 

o obecnej polícii. 

ČI. III. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť jednému zamestnancovi objednávateľa odbornú 
prípravu príslušníkov obecnej polície zameranú na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 25 
zákona o obecnej polícii. Po ukončení odbornej prípravy poskytovateľ vydá absolventovi 
potvrdenie ojej absolvovaní a vytvorí podmienky pre jeho účasť na skúške odbornej 
spôsobilosti. 



. 

Cl. IV. 
Doba plnenia 

Odborná príprava príslušníkov obecných polícií bude vykonaná v termíne od 
17.01.2011 do 30.03.2011 podľa učebného plánu v rozsahu 420 hodín. 

ČI. V. 
Platobné podmienky 

5.1 Cena je stanovená na základe dohody na sumu 510 eur s DPH za jedného účastníka, 
(slovom päťstodesať eur). 

5.2. Platba bude realizovaná mesačnými faktúrami poskytovateľa až do výšky sumy 
dohodnutej v bode 5.1.; objednávateľ sa zaväzuje uhradiť každú faktúru v lehote do 5 
dní odo dňa jej doručenia. 

5.3. Pri predčasnom skončení odbornej prípravy poskytovateľ vypočíta skutočné náklady 
a tieto bude fakturovať objednávateľovi. 

5.4. , V prípade nedodržania termínu platby objednávateľ je povinný zaplatiť 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny za každý deň omeškania. 

ČI. VL 
Osobitné dohodnutia 

6.1. Poskytovateľ je povinný: 
6.1.1. zabezpečiť priestory na výučbu, 
6.1.2. zabezpečiť odborných učiteľov na výučbu. 
6.2. Plnenie predmetu zmluvy organizačne zabezpečí Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava, Prevádzka Gunduličova 10. 
6.3. V prípade závažného porušenia disciplíny si poskytovateľ vyhradzuje právo vylúčiť 

zamestnanca objednávateľa z odbornej prípravy. Cenu za nerealizovanú Časť odbornej 
prípravy poskytovateľ vyúčtuje podľa či. 5.3. 

ČI. VU. 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Vzťahy neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7 3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane dve vyhotovenia. 

J 

atislava : 10.01.2011 


