
Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania 

uzatvorená podľa občianskeho zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 

Názov:   Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov  

IČO:   00398861 

Sídlo:   Hlavná 6, 091 01 Stropkov 

V zastúpení:  Ing. Daniel Soóš, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK88 8180 0000 0070 0051 7597 

(ďalej len “poskytovateľ“) 

 

a 

 

objednávateľ 

Názov:   Súkromné odborné učilište 

Sídlo:   Hlavná 6, 091 01 Stropkov 

IČO:   42227445 

v zastúpení:     Ing. Marián Hybeľ 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:  SK34 0200 0000 0027 7317 3754 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Čl. II  

Predmet a účel zmluvy 

1. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy zabezpečí objednávateľovi kompletný pedagogický 

proces svojimi pracovníkmi v učebnom odbore 4572E – poľnohospodárska výroba  

v prenajatých priestoroch za dohodnutú finančnú úhradu. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ: 

 určí gestora pedagogického procesu pre učebný odbor 4572E v osobe  

Ing. Eva Vandová, 

 zabezpečí, aby priebeh pedagogického procesu bol v súlade so školským zákonom 

245/2008 Z.z., 

 zabezpečí kvalifikované vyučovanie žiakov z titulu pedagogickej spôsobilosti 

vyučujúcich pedagógov /učiteľ, majster OV/. 

Objednávateľ: 

 odovzdá poskytovateľovi všetky potrebné doklady potrebné k priebehu vyučovacieho 

procesu,  

 úzko spolupracuje s poskytovateľom. 

 

Čl. IV 

Finančné vysporiadanie 
1. Objednávateľ na základe vystavenej faktúry poskytovateľom bude uhrádzať mesačne 

finančné prostriedky do 15. dňa bežného mesiaca na účet poskytovateľa uvedený v zmluve 

v hodnote 160 € na jedného žiaka, pričom počet žiakov sa odsúhlasí každý mesiac.  



 

2. Zároveň objednávateľ bude poskytovať finančné prostriedky na financovanie vzdelávania 

žiakov cez vzdelávacie poukazy. 

 

Čl. V 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 3.9.2018 do 30.6.2019. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál zmluvy. 

2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním všetkými účastníkmi tejto 

zmluvy.  

 

 

 

V Stropkove 3.9.2018 

 

 

 

....................................    .............................. 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 

Ing. Daniel Soóš     Ing. Marián Hybeľ 


