
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzavretá v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov, medzi nasledujúci zmluvnými stranami 

1. Poskytovateľ 

OZ Oco, mama a ja – Súkromné CPPPaP 

Sídlo: Popradská 7, Prešov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Bačová 

IČO: 42077958 

Bankové spojenie: ČSOB   4006153946 / 7500  

 

2. Prijímateľ:   

MŠ Bajkalská 

Sídlo: Bajkalská, Prešov 

IČO: 42085446 

V zastúpení: Mgr. Renáta Gumanová, riaditeľka 

 

ČL. 1  

Predmet a účel poskytovania služieb 

 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi služby pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie pre detí MŠ  

2. Psychologické poradenstvo sa týka:  

  

 Diagnostika školskej zrelosti predškolákov 
 

 

3. Psychologické poradenstvo a diagnostika sa budú realizovať na pôde MŠ. 
 

ČL. 2  

Časová dotácia poskytovaných služieb 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu mesiaca a to od 25.2. – 25.3.2013 Táto zmluva 

nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch strán s účinnosťou od  

25.2.2013.  

ČL. 3  

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vyšetriť všetky deti, uvedené v čl. 1, zo psychologického 

vyšetrenia podať informácie prijímateľovi služieb.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie rodičom detí s diagnostikovanou 

školskou nezrelosťou a poučiť ho o možnosti opatrení.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vydať deťom nezrelým pre zaškolenie potvrdenie pre odklad 

školskej dochádzky  



 

ČL. 4 

Práva a povinnosti Prijímateľa 

1. Poskytnúť riaditeľke CPPPaP Oco, mama a ja, ktorá bude prevádzať diagnostiku aj 

poradenstvo,  zoznamy žiakov. 

2. Informovať priebežne o faktoch, ktoré môžu ovplyvniť diagnostiku alebo poradenstvo.  

 

ČL. 5  

Platobné podmienky 

1. Prijímateľ a poskytovateľ sa spolu dohodli na vyplácaní paušálneho príspevku 200 Eur za 

mesiac, teda hodnota práce činí celkovo 200 Eur.   

2. Odmena za služby sa vypláca za odpracovaný mesiac na číslo účtu poskytovateľa ČSOB   

4006153946 / 7500. 

ČL. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden obdrží prijímateľ a jeden 

poskytovateľ.  

2. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy musia byť vykonané formou obojstranne podpísaného 

dodatku k zmluve.  

 

 

V Prešove,  dňa .....25.2.2013...   V Prešove, dňa.....25.2.2013................. 

Poskytovateľ:      Prijímateľ: 


