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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších  predpisov (ďalej len „Zmluva o spolupráci)

medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: Pestrec
Sídlo: Klinčeková 37A, 949 01 Nitra
IČO: 51843471
DIČ: 2120842889
Email: info@ozpestrec.sk
Zastúpená: Michal Kutlík, predseda občianskeho združenia
Kontakt: +421 948 100 887
                             
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: Michal Kutlík
Miesto podnikania: Klinčeková 37A, 94901 Nitra
IČO 52312208
DIČ: 1079157288
Email: m.kutlik@protonmail.com
Kontakt: +421 948 100 887

(ďalej len „Dodávateľ“)

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa realizovať pre Objednávateľa lektorské
aktivity  -  workshopy  v  súlade  s  projektom  „Potopí  nás  klimatická  kríza?“  (ďalej  len
„projekt“) a súčasne záväzok Objednávateľa zaplatiť  Dodávateľovi  odmenu za riadne
a včas vykonanú činnosť vo výške a spôsobom v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Podrobný  popis  projektu spolu  s  položkovým rozpočtom  tvoria  neoddeliteľnú  súčasť
Zmluvy a sú na účely plnenia z tejto Zmluvy smerodajné.

Článok II
Doba trvania Zmluvy

mailto:m.kutlik@protonmail.com


2

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu Zmluvy poslednou zo
zmluvných strán do 30.06.2023.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade
s platnými predpismi, pokynmi a záujmami Objednávateľa.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky workshopy v zmysle tejto Zmluvy najneskôr do
19.05.2023.

3. Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  Dodávateľovi  odmenu za  riadne  a včas  vykonanú
činnosť  vo  výške  a spôsobom  podľa  článku  IV.  tejto  Zmluvy,  pričom  v odmene  je
zahrnutá aj náhrada účelne vynaložených nákladov, ktoré môžu Dodávateľovi vzniknúť
pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetky údaje a informácie potrebné
pre  vykonanie  činnosti  dohodnutej  v  tejto  Zmluve  a  zaväzuje  sa  za  týmto  účelom
poskytnúť Dodávateľovi primeranú súčinnosť.

Článok IV
Odmena za realizovanú činnosť

1. Za riadne a včas vykonanú činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa Objednávateľ
zaväzuje Dodávateľovi vyplatiť odmenu vo výške 100 EUR za každý jeden uskutočnený
workshop, a to až do maximálnej výšky  5000 EUR  v zmysle projektu. V odmene sú
zahrnuté všetky náklady Dodávateľa spojené s vykonaním workshopu, vrátane nákladov
na materiál použitý na workshope, s výnimkou odmeny uvedenej v bode 2 tohto článku
Zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť Dodávateľovi osobitnú jednorázovú odmenu vo výške
263,16 EUR,  ktorá zodpovedá príprave metodiky workshopov a handoutov, s ktorými
budú študenti  na  workshope  pracovať.  Termín na dodanie  uvedených  služieb  je  do
31.12.2022.

3. Podkladom pre vyhotovenie faktúry Dodávateľa za realizáciu workshopov podľa bodu 1
tohto  článku  tejto  Zmluvy  je  Objednávateľom  schválený  výkaz  plnenia  činnosti
zaznamenaný v rozsahu počtu vykonaných workshopov za príslušný kalendárny mesiac
spolu  so špecifikáciou  škôl,  kde  sa  workshopy  konali (ďalej  len  ako  „výkaz  plnenia
činnosti“), ktorý sa Dodávateľ zaväzuje doručiť Objednávateľovi do 3 kalendárnych dní
po realizácii posledného workshopu, najneskôr však do 22.05.2023. 

4. Odmeny podľa bodov 1 a 2 tohto článku tejto Zmluvy budú Dodávateľovi  vyplatené na
základe riadne vystavených samostatných faktúr, ktoré budú mať náležitosti daňového
dokladu.  Dodávateľ  obe faktúry  vystaví  do 3  kalendárnych  dní  po schválení  výkazu
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plnenia činnosti podľa bodu 3 tohto článku tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry si zmluvné
strany dohodli na 3 dni odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

5. Odmena Dodávateľa  určená na základe tohto článku Zmluvy je odmenou bez príslušnej
dane z pridanej hodnoty. 

Článok V
Ukončenie Zmluvy

1. Táto zmluva zaniká pred uplynutím doby jej platnosti uvedenej v článku II. tejto Zmluvy
výlučne:

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán

b) na základe písomného odstúpenia od tejto Zmluvy jednej zo zmluvných strán a to vý-
lučne len v prípade nesplnenia (porušenia) zmluvných záväzkov a povinností druhej
zmluvnej strany výslovne špecifikovaných v článku III. tejto Zmluvy, čo sa považuje
za  podstatné  porušenie  Zmluvy  a to  s účinnosťou  ku  dňu  doručenia  písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2. V prípade ukončenia zmluvy je mandatár povinný odovzdať mandantovi všetky nado-
budnuté dokumenty, materiály, predmety a informácie, ktoré získal pre mandanta na zá-
klade tejto zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, ako aj všetky doklady a materiály
vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a ďalšie predmety poskytnuté mandantom na základe
tejto zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je  vyhotovená v  dvoch rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných strán

obdrží jedno vyhotovenie.

2. Všetky  zmeny  tejto  Zmluvy  je  možné  vykonať  len  formou  písomných  dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

 
3. Táto  Zmluva  a  všetky  z  nej  vyplývajúce  právne  vzťahy  sa  riadia  Obchodným

zákonníkom a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Ak niektoré
ustanovenie  tejto  Zmluvy  bude  vyhlásené  príslušným  súdom  za  neplatné,  neúčinné
alebo  nevymáhateľné,  potom  takéto  ustanovenie  bude  neplatné  iba  v  dotknutom  a
najužšom rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a nahradiť takéto ustanovenie
novým ustanovením, pričom budú sledovať svoj pôvodný zámer.

4. Písomné  podania  adresované  druhej  zmluvnej  strane  budú  považované  za  riadne
podané a  včas uskutočnené,  ak budú doručené osobne,  doporučenou  poštou alebo
oficiálnou kuriérskou poštou, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Písomné
podania pre zmluvné strany budú doručované na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
Zmluvné strany majú právo písomne určiť inú adresu na doručovanie písomných podaní,
a to bez dodatku k tejto Zmluve. Táto zmena je účinná 5 pracovných dní po doručení
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písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť
adresovaná druhej zmluvnej strane v súlade s touto Zmluvou sa považuje za doručenú
aj v prípade vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi  uplynutím tretie ho dňa odo
dňa vrátenia nedoručenej zásielky druhej zmluvnej strane a to aj vtedy ak sa adresát
o tom nedozvie.

5. Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť   a  účinnosť  dňom  podpísania  oboma  zmluvnými
stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu o spolupráci pred jej  podpisom prečítali,
uzatvárajú  ju  na  základe  slobodnej  a  vážnej  vôle,   nie  v  tiesni  a  nie  za  nápadne
nevýhodných podmienok.

V  Nitre, dňa ..........................

Za Dodávateľa: Za Objednávateľa:

...........................................................      .............................................................................
                Michal Kutlík Pestrec

        v zastúpení Michal Kutlík, predseda

Prílohy:
1. Podrobný opis činností v rámci projektu „Potopí nás klimatická kríza?“
2. Položkový rozpočet projektu
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