ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
PREDŠKOLSKÉHO VEKU V NEŠTÁTNOM ZARIADENÍ
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zmluva”)
———————————————————————————————————————————medzi

prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zastúpený:
zapísaný v:

littleBIG, s.r.o.
Ďumbierska 3G, 831 01 Bratislava
51 025 515
2120602924
SK2120602924
PhDr. Ivana Kaliská Klapková - konateľ
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 121872/B
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN:
SK49 1100 0000 0029 4604 4919
(ďalej v texte tiež ako „prevádzkovateľ”)
a
záujemca:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej v texte tiež ako „záujemca”)
ako záujemca o umiestnenie svojho dieťaťa:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
(ďalej v texte tiež ako „dieťa”)
Dátum nástupu dieťaťa do súkromnej materskej školy:
(prevádzkovateľ a záujemca spolu ďalej v texte aj ako „zmluvné strany”, alebo samostatne aj ako
„zmluvná strana“)
I.
Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1.

Prevádzkovateľ súkromnej materskej školy, Ďumbierska 3G, 831 01 Bratislava je plne
spôsobilý a oprávnený na prevádzkovanie zariadenia zabezpečujúceho poskytovanie služieb
starostlivostí o deti predškolského veku. Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých oprávnení
potrebných na prevádzkovanie výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti predškolského
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veku s rozšírenou výučbou cudzích jazykov. Prevádzkovateľ bol zaradený do siete škôl
a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej v texte tiež ako „MŠVVaŠ SR“) č. 2021/13247:7-A2130, zo dňa 18. mája
2021, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
9. júna 2021. Miestom výkonu tejto činnosti sa rozumie predškolské vzdelávacie zariadenie
nachádzajúce sa na adrese Ďumbierska 3G, 831 01 Bratislava (ďalej v texte tiež ako
„súkromná materská škola”). Prevádzkovateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
zaväzuje poskytovať služby starostlivosti o dieťa záujemcu, ktorých súčasťou je aj
predškolské a jazykové vzdelávanie dieťaťa a poskytovanie stravy dieťaťu.
2.

Záujemca týmto vyhlasuje, že jeho dieťa je zdravotne spôsobilé na umiestnenie v súkromnej
materskej škole a nie sú mu známe žiadne prekážky, ktorý by v čase uzavretia tejto zmluvy
znemožňovali umiestniť dieťa do súkromnej materskej školy, ako aj, že údaje uvedené
v prihláške dieťaťa do súkromnej materskej školy sú pravdivé a úplné.

3.

Záujemca týmto vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil so súkromnou
materskou školou a jej školským poriadkom, osobou prevádzkovateľa súkromnej materskej
školy, ako aj spôsobom vzdelávania a poskytovania stravy v súkromnej materskej škole, a to
nielen obhliadkou na mieste samom, ale aj prostredníctvom dokumentov zverejnených na
webovej stránke súkromnej materskej školy a na základe uvedeného sa zmluvné strany
dohodli na uzavretí tejto zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností
prevádzkovateľa, záujemcu a jeho dieťaťa pri poskytovaní služieb starostlivosti o dieťa, ktoré
sú bližšie upravené v Školskom poriadku súkromnej materskej školy zverejnenom na webovej
stránke: na www.littlebig.sk spolu s ďalšími dokumentmi súkromnej materskej školy.

4.

Predmetom tejto zmluvy je na základe dohody zmluvných strán záväzok prevádzkovateľa
poskytovať záujemcovi nasledovné služby:
a)
služby starostlivosti o dieťa v rozsahu:
•
celodennej starostlivosti – v čase od 7:00 do 18:00, alebo
•
poldennej starostlivosti – v čase od 7:00 do 13:00,
b)
poskytovanie stravy a nápojov dieťaťu
a záväzok záujemcu zaplatiť za poskytnutú starostlivosť a stravu prevádzkovateľovi
dohodnutú odplatu (mesačný príspevok a stravné ako je ďalej uvedené v tejto zmluve).
Predmetom starostlivosti je dieťa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

5.

Poskytovanie služieb starostlivosti podľa tejto zmluvy sa bude uskutočňovať v priestoroch
súkromnej materskej školy uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy, a to počas pracovných
dní v školskom roku (t. j. v pracovných dňoch od 01.09 do 31.08 príslušného školského roka
s výnimkou Vianočných sviatkov, t. j. od 24.12 do 06.01) s tým, že počas mesiacov júl
a august nebude prevádzkovateľ poskytovať služby starostlivosti o dieťa v rozsahu troch
týždňov (z dôvodu dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia, hračiek a školenia
personálu). Presné termíny prerušenia poskytovania služieb starostlivosti o dieťa počas
prázdnin a sviatkov bude oznámené zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom riaditeľa
súkromnej materskej školy záujemcom s dostatočným časovým predstihom. Záujemca tiež
berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb starostlivosti
o dieťa aj v prípade existencie závažných dôvodov, ako napr. ohrozenie zdravia detí,
zamestnancov prevádzkovateľa a/alebo vzniku závažných škôd na majetku prevádzkovateľa.
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II.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1.

Prevádzkovateľ je povinný na základe tejto zmluvy poskytovať dieťaťu záujemcu predškolské
a jazykové vzdelávanie a starostlivosť zameranú na výchovu, vzdelávanie a oddych ako aj
zabezpečiť stráženie dieťaťa.

2.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri výchove
a vzdelávaní ako aj ochranu osobných údajov záujemcu a jeho dieťaťa v súlade s platnou
právnou úpravou.

3.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborný personál pre výučbu a stráženie dieťaťa
záujemcu súkromnej materskej školy v čase na tom určenom. Osoby zabezpečujúce výučbu a
dohľad musia byť osobami na takúto činnosť dostatočne kvalifikovanými a plne spôsobilými
pre riadny výkon takejto činnosti.

4.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť neprerušenú prevádzku súkromnej materskej školy aj
v prípade ochorenia jedného alebo viacerých pedagógov. Záujemca berie týmto na vedomie,
že na prechodné obdobie - vzhľadom k zdravotnej indispozícii príslušného
pedagóga/pedagógov - môže byť zo strany prevádzkovateľa výučba zabezpečená aj
prostredníctvom externým osôb. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný zabezpečiť, aby
požiadavky na výkon činnosti pedagóga uvedené v bode 3 tohto článku spĺňali aj tieto osoby.
Pri mimoriadnej situácii sa prevádzka súkromnej materskej školy riadi školským poriadkom
(článok 4 školského poriadku).

5.

Prevádzkovateľ sa pri prevádzke slovenskej súkromnej materskej školy s rozšírenou výučbou
cudzích jazykov zaväzuje najmä:
• poskytovať záujemcovi služby starostlivosti o dieťa v priestoroch súkromnej materskej
školy v pracovných dňoch v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve,
• zabezpečiť odborný a kvalifikovaný personál plne spôsobilý na riadne poskytovanie
služieb podľa tejto zmluvy,
• umiestňovať do súkromnej materskej školy deti predškolského veku spravidla od 2,5
roka,
• poskytovať dieťaťu záujemcu stravovanie a pitný režim,
• poskytovať dieťaťu mydlo, papierové utierky na ruky, vankúš, prikrývku a posteľnú
bielizeň,
• zabezpečiť dieťaťu materiálno-technické podmienky vzdelávania,
• zabezpečiť výučbu cudzích jazykov prostredníctvom každodennej komunikácie,
• zabezpečiť po dohode so záujemcami aj nadštandardné aktivity pre deti, ktoré budú
hradené záujemcami nad rámec pravidelných mesačných príspevkov (napr. plávanie,
lezenie, korčuľovanie či iné záujemcami schválené aktivity zabezpečované externým či
interným personálom),
• zabezpečiť riadnu prípravu na primárne vzdelávanie v rozsahu stanovenom príslušnými
právnymi predpismi.
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6.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdávať dieťa záujemcu a umožniť akýkoľvek kontakt
s dieťaťom záujemcu výlučne záujemcovi a ním k tomuto úkonu splnomocneným
nasledovným osobám:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Vzťah k osobe záujemcu:

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Vzťah k osobe záujemcu:

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Vzťah k osobe záujemcu:

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

7.

Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú oprávnení podávať akékoľvek informácie o dieťati len
záujemcovi a osobám, ktoré záujemca písomne určil v bode 6 tohto článku zmluvy.

8.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za cennosti, peniaze, mobilné telefóny, hračky a pod., ktoré sú
vnesené dieťaťom záujemcu do súkromnej materskej školy nad rozsah podľa ust. § 433 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.

Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť v Školskom poriadku súkromnej materskej školy (ďalej
v texte aj ako „školský poriadok“) práva a povinnosti dieťaťa záujemcu, záujemcu
v súkromnej materskej škole, prípadne iných osôb, ako aj podrobnosti o prevádzke
a vnútornom režime súkromnej materskej školy, podrobnosti o podmienkach týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia dieťaťa záujemcu v súkromnej materskej škole. Záujemca berie
týmto na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť školský poriadok,
najmä v záujme zlepšenia podmienok týkajúcich sa výchovy, vzdelávania a starostlivosti
o deti v súkromnej materskej škole.

10.

Záujemca týmto tiež berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený (i) stanoviť výšku
mesačného príspevku na dieťa za poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa a stravného
podľa tejto zmluvy, ako aj (ii) jednostranne meniť výšku mesačného príspevku a stravného,
a to najmä s ohľadom na úpravu cien energií, nájomného, mieru inflácie, ceny potravín
a iných súvisiacich faktorov a (iii) má nárok voči záujemcovi na pomernú časť mesačného
príspevku, a to vo výške 40% z mesačného príspevku v prípade vynúteného prerušenia
prevádzky zo strany príslušných úradov, napr. na základe rozhodnutia krízového štábu
MŠVVaŠ SR a/alebo úradu verejného zdravotníctva a pod.
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III.
Práva a povinnosti záujemcu
1.

Záujemca (prípadne iná ním v tejto zmluve určená osoba) je povinný privádzať dieťa do
súkromnej materskej školy najneskôr do 8.30 hod., kedy začína spoločný program
organizovaný prevádzkovateľom. Deti, ktorých sa týka poldenná starostlivosť, musia byť
vyzdvihnuté záujemcom (prípadne inou ním v tejto zmluve určenou osobou) najneskôr
do 13.00 hod.

2.

Záujemca sa zaväzuje oznámiť prevádzkovateľovi všetky jemu známe skutočnosti týkajúce sa
zdravotného stavu dieťaťa a ďalšie skutočnosti (oneskorený vývin, logopedická starostlivosť,
nadané dieťa, atď.), ktoré by mali mať vplyv na zdravie dieťaťa, prípadne iných detí
navštevujúcich súkromnú materskú školu a poskytované služby starostlivosti o dieťa, ako aj
iné skutočnosti ovplyvňujúce jeho prítomnosť v súkromnej materskej škole či pri iných
aktivitách organizovaných súkromnou materskou školou, na ktorých sa dieťa zúčastňuje.

3.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dieťaťa do starostlivosti, ak:
a)
b)

c)

záujemca pred nástupom dieťaťa do súkromnej materskej školy neodovzdá
prevádzkovateľovi lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
dieťa má zjavné príznaky akútneho ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne –
infekčná nádcha, kašeľ, teplota, zvracanie, bolesti brucha, hnačka, COVID-19) alebo
príznaky infekčného ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne ovčie kiahne, osýpky,
čierny kašeľ, rubeola a pod.),
záujemca neuhradil prevádzkovateľovi mesačný príspevok a/alebo stravné najneskôr do
konca príslušného kalendárneho mesiaca.

4.

Záujemca berie na vedomie, že v každý deň poskytovania služieb starostlivosti o dieťa
súkromnou materskou školou je nevyhnutné zo strany záujemcu vybaviť dieťa
nepremokavým oblečením a topánkami, náhradným oblečením, najmä teplákmi, tričkom,
spodnou bielizňou, ponožkami, prezuvkami, v zime navyše rukavicami, šálom, čiapkou,
zimnou kombinézou, pančuchami a tričkom s dlhým rukávom.

5.

Záujemca sa zaväzuje, že dieťa bude do súkromnej materskej školy dochádzať zdravé, bez
evidentných známok choroby. O prípadných prvotných príznakoch choroby, alergie či iných
indispozíciách dieťaťa je povinný záujemca bezodkladne informovať riaditeľa súkromnej
materskej školy (riaditel@littlebig.sk, +421 911 119 887) resp. pedagogický personál. V
prípade, že evidentné známky ochorenia sa prejavia u dieťaťa až v priebehu dňa, po tom ako
bolo prevzaté prevádzkovateľom od záujemcu do starostlivosti, bude záujemca kontaktovaný
prevádzkovateľom so žiadosťou o vyzdvihnutie dieťaťa záujemcom zo súkromnej materskej
školy, ktorej je povinný bezodkladne vyhovieť.

6.

Záujemca sa zaväzuje dodržiavať školský poriadok (zverejnený na: www.littlebig.sk), s
ktorým bol okrem iného oboznámený pri prijímaní dieťaťa do súkromnej materskej školy
a ktorého aktualizácia bude vždy zverejnená na uvedenej webovej stránke prevádzkovateľa.

7.

Záujemca odovzdá najneskôr v prvý deň nástupu dieťaťa do súkromnej materskej školy
riadne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa podľa vzoru zverejneného na webovej stránke
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súkromnej materskej školy
o zdravotnom stave dieťaťa).

a Evidenčný list dieťaťa potvrdený pediatrom (potvrdenie

8.

Záujemca je povinný uhrádzať prevádzkovateľovi riadne a včas mesačný príspevok a stravné
v zmysle čl. IV tejto zmluvy za každý mesiac poskytovania starostlivosti služby o dieťa
súkromnou materskou školou, počas celého školského roku, v ktorom je jeho dieťa prihlásené
v súkromnej materskej škole, a to bez ohľadu na prázdniny, dovolenky, choroby alebo iné
dôvody, pre ktoré dieťa záujemcu v danom mesiaci nenavštevovalo materskú školu.

9.

Záujemca sa zaväzuje:
•
akúkoľvek vopred známu absenciu dieťaťa v súkromnej materskej škole (napr.
z dôvodu plánovanej dovolenky) oznámiť riaditeľovi súkromnej materskej školy, a to
najmenej 14 dní vopred,
•
v prípade náhleho ochorenia dieťaťa (alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa),
odhlásiť dieťa z dochádzky, a to najneskôr do 7.30 hod. daného dňa prostredníctvom
aplikácie TWIGSEE.

10.

Záujemca má právo byť zo strany prevádzkovateľa súkromnej materskej školy informovaný
o výchovno-vzdelávacom programe súkromnej materskej školy a o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch svojho dieťaťa (viď školský poriadok).

11.

Dieťa záujemcu má právo v rámci poskytovania starostlivosti na základe tejto zmluvy na
individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav a na
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku a schopnostiam v bezpečnom a
harmonickom prostredí.
IV.
Odmena za poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa, bude záujemca
povinný platiť prevádzkovateľovi súkromnej materskej školy
a) paušálny mesačný príspevok vo výške:
•
499,- EUR (slovom: štyristodeväťdesiatdeväť euro)/mesačne za celodennú
starostlivosť, alebo
•
450,- EUR (slovom: štyristopäťdesiat euro)/mesačne za poldennú starostlivosť
(ďalej v texte tiež ako „mesačný príspevok“ alebo v školskom poriadku ako
„školné“).
Zmluvné strany sa dohodli, že výška mesačného príspevku je fixná a teda na jej výšku
nemá vplyv absencia dieťaťa v súkromnej materskej škole z akéhokoľvek dôvodu;
právo prevádzkovateľa podľa bodu 10 článku II tejto zmluvy tým nie je dotknuté; a
b) a za stravovanie dieťaťa bude záujemca povinný platiť prevádzkovateľovi súkromnej
materskej školy stravné, ktorého výška vychádza z nasledovnej ceny za stravnú
jednotku:
•
5,- EUR (slovom: päť euro)/denne za stravu Klasik;
•
5,50,- EUR (slovom: päť euro a päťdesiat centov)/denne za stravu No Milk;
•
5,50,- EUR (slovom: päť euro a päťdesiat centov)/denne za stravu No Gluten;
•
5,50,- EUR (slovom: päť euro a päťdesiat centov)/denne za stravu No No No;
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a vypočíta sa ako súčin ceny záujemcom určenej stravnej jednotky a príslušného počtu
pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca (ďalej aj ako „stravné“).
Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ súkromnej materskej školy vykoná
každé tri mesiace zúčtovanie stravného a to tak, že záujemcovi odráta sumu
zodpovedajúcu súčinu ceny záujemcom určenej stravnej jednotky a počtu dní, počas
ktorých dieťaťu nebola poskytovaná strava v súkromnej materskej škole z dôvodu
riadneho oznámenia absencie dieťaťa (viď bod 10 článku III zmluvy) z nasledujúcej
faktúry;
c) v prípade záujmu záujemcu o tortu na oslavu narodenín dieťaťa v súkromnej materskej
škole, cenu za narodeninovú tortu:
•
30,- EUR (slovom: tridsať euro)/1 ks/Narodeninová torta Klasik;
•
40,- EUR (slovom: štyridsať euro)/1 ks/Narodeninová torta No Milk.
2.

Záujemca sa zaväzuje zaplatiť príslušný mesačný príspevok a stravné najneskôr do 25. dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý prechádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa mesačný
príspevok platí. Mesačný príspevok sa platí bezhotovostne bankovým prevodom na základe
daňového dokladu - faktúry s príslušným variabilným symbolom na účet prevádzkovateľa:
•
peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
•
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4604 4919
•
do správy pre prijímateľa záujemca uvedie meno dieťaťa, ktorého sa platba mesačného
príspevku týka.

3.

Prevádzkovateľ zverejní výšku mesačného príspevku a stravného na nasledujúci školský rok
najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom má začať nový školský rok
a v prípade jednostranného zvýšenia mesačného príspevku a/alebo stravného
prevádzkovateľom počas školského roka (napr. z dôvodu nárastu cien energií, nájomného,
inflácie, cien potravín a pod.), bezodkladne, a to na webovej stránke prevádzkovateľa ako aj
v priestoroch súkromnej materskej školy, na miesto určenom pre oznamy prevádzkovateľa
adresované záujemcom.

4.

V prípade, že záujemca neuhradí mesačný príspevok a/alebo stravné riadne a včas je
prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
V.
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

1.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na jeden školský rok, t. j. na obdobie od 1.9.
príslušného kalendárneho roka do 31.8. nasledujúceho kalendárneho roka.

3.

Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou formou, a to nasledovným spôsobom:
a)
dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu,
b)
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
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c)

d)

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane,
odstúpením od zmluvy zo strany prevádzkovateľa pri opakovanom (2x a viac)
porušovaní zmluvy, a/alebo školského poriadku zo strany záujemcu, na ktoré bol
záujemca písomne upozornený (aj e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, a to
s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy záujemcovi,
odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán za predpokladu, že dôjde k
porušeniu tejto zmluvy podstatným spôsobom a zmluvná strana, ktorá porušila zmluvu,
nevykoná nápravu ani do 14 dní odo dňa, kedy ju druhá zmluvná strana na túto
skutočnosť písomne upozornila, a to s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia
odstúpenia od zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila.

4.

Záujemca berie na vedomie, že v prípade ukončenia zmluvy výpoveďou je povinný zaplatiť
prevádzkovateľovi mesačný príspevok a stravné aj za obdobie plynutia výpovednej lehoty bez
ohľadu na to, či dieťa počas výpovednej lehoty navštevuje súkromnú materskú školu.

5.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že za porušenie tejto zmluvy zo strany
záujemcu sa považuje najmä skutočnosť, že
a)

b)

prihláška dieťaťa alebo lekárske potvrdenie neobsahuje informácie potrebné pre
poskytovanie riadnej starostlivosti o dieťa a ktoré spolu alebo jednotlivo sú spôsobilé
privodiť poškodenie alebo ohrozenie zdravia dieťaťa alebo zdravie iných detí
v súkromnej materskej škole a/alebo
neuhradenie peňažných záväzkov záujemcu podľa tejto zmluvy (najmä mesačného
príspevku a stravného) za dva po sebe nasledujúce mesiace.
VI.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny, dodatky tejto zmluvy musia byť dojednané v písomnej forme po predchádzajúcom
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

2.

Záujemca berie na vedomie, že prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi
primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
(ďalej v texte aj ako „Nariadenie“), a tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“, ktoré sa
na prevádzkovateľa vzťahujú (najmä ust. § 78 Zákona), ako aj ďalšími právnymi predpismi.
Poskytnutie osobných údajov záujemcom a ich spracúvanie prevádzkovateľom je v súlade
s Nariadením a Zákonom na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnej stranou je
dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, prípadne aj splnenie zákonnej
povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. S informáciami o ochrane osobných údajov
fyzických osôb sa možno oboznámiť na webovej stránke súkromnej materskej školy.

3.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a/alebo
právnych predpisov, sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej
listovej zásielky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne
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dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú adresátovi aj v prípade, ak bude
vrátená poštou ako písomnosť adresátom v úložnej dobe neprevzatá, písomnosť, ktorú adresát
odmietol prevziať alebo adresát na uvedenej adrese neznámy. Zmluvné strany sa dohodli, že
za deň doručenia písomnosti sa v takom prípade považuje 10. deň odo dňa uloženia
písomnosti na pošte alebo deň, kedy adresát odmietol zásielku prevziať. Toto ustanovenie sa
použije aj vtedy, ak sa adresát o tejto skutočnosti nedozvie.
4.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane prevádzkovateľ
a jeden rovnopis dostane záujemca.

5.

Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nie
je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade zmluvné strany dohodnú
na takom ustanovení zmluvy, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným
ustanovením.

6.

Právne vzťahy založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich spôsobilosť nie je ničím
obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.
V Bratislave, dňa ....................................

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

_______________________________
prevádzkovateľ

_________________________________
záujemca
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