
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL
uzatvorená podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Periskop s.r.o. – člen Komensky Group (ďalej len ako „Poskytovateľ“)
adresa sa na doručovanie: Park mládeže 630/1, 040 01 Košice
IČO: 50 774 336, DIČ: 2120464852, IČ DPH: neplatca DPH
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č. 41017/V
štatutárny orgán: Ing. Slavomír Rybár, konateľ
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4903 6498, email: info@periskop.sk

a
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Detvianska Huta, (ďalej len „Objednávateľ)
Sídlo: Detvianska Huta 369, 96206, Detvianska Huta
IČO: 37831356
DIČ: 
Zastúpený (štatutár): 
IBAN / číslo účtu: 
email: 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL prostredníctvom
online informačného portálu od 1.9.2019.

Článok II. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny Poskytovateľa za poskytovanie služby podľa tejto Zmluvy je
určená Cenníkom.

2. Objednávateľ' sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto
Zmluvy.

Článok III. Zľava

1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi jednorazovú zľavu pri podpise tejto Zmluvy, a to vo výške:
a) 100% z jednorazového Administratívneho poplatku,
b) 50% z Ročného predplatného,
c) 100% z poplatku za prístup na online Fórum riaditeľov.

Článok IV. Vyhlásenie

1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky pre službu PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL s účinnosťou od
21.06.2019 (ďalej len ,,VOP“)
b) Cenník s účinnosťou od 21.06.2019 súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť VOP, Obchodným zákonníkom a
ostatnými všeobecne záväznými predpismi, a to v tomto poradí.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa budú spravovať podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. V prípade, ak je táto
Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, tak táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia; Zmluvné strany v
takomto prípade berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v plnom rozsahu.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich

slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa V Detvianska Huta, dňa 
Poskytovateľ: Objednávateľ:

............................................................................................................................
ObjednávateľPeriskop s.r.o. člen Komensky Group

Ing. Slavomír Rybár, konateľ
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