Zmluva

o dielo

uzavretá medzi

Obchodný názov:____________________________

a

NLP Akadémia, s.r.o.
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I.
Zmluvné strany

1.1

Obch. meno: ............................................... so sídlom: .....................................
IČO: ...................., IČ(DPH): ...................................
Oddiel: ............... Vložka: ...........................
Zapísaná v:.....................................................
konajúca prostredníctvom........................................,
konateľa/prokuristu

ďalej len „objednávateľ”

a

1.2 NLP Akadémia, s.r.o.

so sídlom: Letecká 22, 831 03 Bratislava
IČO: 46 380 353, IČ DPH: SK2023360636
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76333/B
konajúca prostredníctvom: Peter Sasín, konateľ

ďalej len „zhotoviteľ “

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka:

II.
Predmet zmluvy

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve dohodnutých pripraví pre objednávateľa
s profesionálnou

zodpovednosťou

workshop/školenie

z

oblasti

NLP

a rozvoja

komunikačných a emočných schopností a pedagogicky odprezentovať (odprednášať)
zamestnancom objednávateľa / resp. objednávateľom určeným osobám.
dohodnutých

vyššie

špecifikovaných

tém

sa

Prezentácia
uskutoční:

V....................................................................., dňa: .........................., od....... hod. do....... hod.,
v súlade s predchádzajúcou dohodou zmluvných strán.
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2.2

Objednávateľ sa v zmysle § 537 Obchodného zákonníka zaväzuje prevziať dielo v dohodnutom
termíne a rozsahu plnenia a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa čl. III. tejto zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, že vykonaním a odovzdaním diela zhotoviteľom neprechádza
vlastnícke právo k predmetu diela na objednávateľa.

III.
Cena a platobné podmienky

3.1

Cena jednodenného školenia (7 vyučovacích hodín vrátane prestávok) je stanovená podľa
nasledovnej tabuľky hromadných zliav:

Počet osôb

EUR/deň (bez DPH)

1 - 19

1 900,-

20 - 29

2 300,-

30 - 39

2 700,-

40 - 49

3 100,-

50 - 59

3 500,-

59 a viac

3 500 + 30 EUR za každú ďalšiu osobu

Cena krátkej motivačnej prednášky je 1 500 EUR / hod. bez DPH (nezávisle od počtu
účastníkov).
Pričom suma je na základe dohody zmluvných strán splatná vopred, na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom na bankový účet zhotoviteľa, vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu:
292 886 4390 / 1100
IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 4390
SWIFT: TATRSKBX

3.2

K dohodnutej cene

bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych

predpisov. Táto cena zahŕňa náklady spojené s vytvorením a realizáciou diela podľa bodu 2.1
tejto zmluvy.

3.3 V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie prác nad rámec dohodnutý v tejto
zmluve, bude medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnutá odmena vo forme písomného
dodatku k tejto zmluve o dielo alebo samostatnou zmluvou.
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IV.
Práva a povinnosti zhotoviteľa

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli pri jeho
činnosti viesť k ohrozeniu priebehu vykonávania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.

4.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na miesto prezentácie podľa predchádzajúcej dohody s
objednávateľom, zvyčajne však najneskôr 20 minút pred jej zahájením, tak ako bolo konkrétne
vopred dohodnuté s objednávateľom. Miesto konania konkrétnej prezentácie (odborného
seminára) bude upresnené vždy najneskôr 5 pracovných dní pred seminárom na ktorom má
zhotoviteľ dohodnutú tému odprezentovať (odprednášať).

4.3

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác
a prezentácie / prednášky.

4.4

Dielo je ukončené a odovzdané jeho riadnym odprezentovaním / odprednášaním v termíne
dohodnutom podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ má právo na okamžité jednostranné odstúpenie od
tejto zmluvy v prípade ťažkého ochorenia alebo v podobných vážnych prípadoch, ktoré by mu
bránili plniť túto zmluvu.

V.
Práva a povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi pre realizáciu diela primerané, vopred dohodnuté
podmienky. V prípade nadštandardných technických požiadaviek zhotoviteľa vzťahujúcich sa
na prezentáciu diela (napríklad potreba použitia projektora a pod.) je zhotoviteľ povinný
oznámiť takéto požiadavky objednávateľovi najneskôr deň pred dohodnutým termínom
prezentácie diela na seminári.

5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje,
pre prípad, že by mu zhotoviteľ oznámil, že predmet diela nie je schopný odovzdať riadne a včas
zo zdravotných dôvodov, dohodnúť so zhotoviteľom iný termín prezentácie / prednášky,
vyhovujúci obom zmluvným stranám.

4

5.3 V prípade, ak bude na základe rozhodnutia objednávateľa príslušný seminár organizovaný mimo
Bratislavy, bude objednávateľom v prípade potreby zabezpečené a uhradené aj ubytovanie a
strava zhotoviteľa.

VI.
Záverečné ustanovenia

6.1

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

6.2

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 9, ods. 1) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov dohodli, že práva a povinnosti
zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

6.3

Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.

6.4

Prednáška / prezentácia, ako aj všetky podklady pripravené zhotoviteľom v súvislosti
s výkonom diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sú autorským dielom zhotoviteľa a podliehajú
ochrane v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom, pričom touto zmluvou ani samotným vykonaním diela
zhotoviteľ ako autor neudeľuje objednávateľovi žiadnu licenciu na použitie diela alebo jeho
časti.

6.5

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.

6.6

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

6.7

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
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6.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

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

_____________________________
za objednávateľa

_____________________________
Peter Sasín - NLP Akadémia, s.r.o.
zhotoviteľ

.................................
konateľ / prokurista
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