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K.
ZMLUVA A ZABEZPEČENÍ CVIČENIA JOGY
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

mestská časť Bratislava - Nové Mesto
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Mestská časť")

Junácka 1, 832 91Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385

a
Spoločenstvo zdravia Santosha
so sídlom:
korešpondenčná adresa:
zastúpené:
IČO:
IBAN:
(ďalej len „Santosha")

Vyšehradská 3732/18, 851 06 Bratislava
Priemyselná 219/6, 821 09 Bratislava
Zdenom Kubom, riaditeľom
53 129 334
SK2383300000002201868833

Mestská časť a Santhosha spolu aj ako „zmluvné strany" a jednotlivo aj ako „zmluvná strana"

1.

Článok I
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že Santhosha bude na základe tejto Zmluvy zabezpečovať cvičenia jogy
v rozsahu maximálne 3 hodiny týždenne a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre návštevníkov
areálu Kuchajda s účinnosťou od 01.06.2021.

2.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany v zhode vyhlasujú, že jednej hodine cvičenia
jogy zodpovedá jedna riadna hodina, t. j. 60 minút.

3.

Santhosha bude športovú činnosť vykonávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
prostredníctvom osoby, ktorá disponuje certifikátom na cvičenie jogy.

4.

Mestská časť sa zaväzuje na svojom webovom sídle informovať verejnosť o možnosti bezplatného
cvičenia jogy, pričom táto informácia bude obsahovať najmä oznámenie o termínoch, resp.
o intervaloch cvičenia jogy; o mieste cvičenia jogy a o čase, resp. časoch cvičenia jogy.

5.

Santhosha zodpovedá za odborné zabezpečenie každého jedného cvičenia jogy a za etické vystupovanie
vystupovanie osoby cvičiteľa jogy, resp. osôb, ktoré budú jednotlivé cvičenia jogy zabezpečovať.

1.

Článok II
Doba trvania
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.09.2021.

2.

Zmluvu je možné ukončiť obojstrannou písomnou dohodou zmluvných strán.

1.

Článok III
Odplata
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odplata za jednu hodinu trvania jogy je 29,00 eur.

2.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že odmena dohodnutá v sume podľa bodu 1 tohto ustanovenia
Zmluvy bude zo strany Mestskej časti uhrádzaná bezhotovostným prevodom na účet, ktorý Santhosha
uvádza v záhlaví tejto Zmluvy, a to v intervale raz mesačne, vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho
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mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo prebehlo cvičenie
jogy.
3.

Zmluvné strany svojimi podpismi zároveň prehlasujú, že v období od 20.04.2021 do 01.06.2021,
zabezpečoval Shanthosa cvičenie jogy on-line. Mestská časť podpisom tejto Zmluvy súhlasí s odmenou
za jednotlivé cvičenie jogy v sume 45,00 eur za jednu hodinu cvičenia jogy, pričom vo vzťahu
k definovaniu trvania jednej hodiny cvičenia jogy platí vyhlásenie zmluvných strán podľa Článku I bod 2
tejto Zmluvy. Zmluvné strany v zhode vyhlasujú, že v uvedenom období bolo cvičenie jogy vykonané v
celkovom počte 58; pričom cvičenia jogy boli v uvedenom období vykonané v nasledovných termínoch
20.04., 27.04., 04.05.; 11.05; 18.05.; 25.05; 01.06.. Zmluvné strany zároveň v zhode vyhlasujú, že
cvičenie jogy od 09.06.2021 do momentu účinnosti tejto zmluvy, riadne prebehlo dňa 09.06;
14.06. 16.06. 21.06.23.06 28.06 30.06 v areáli Kuchajda.
a)

Mestská časť na základe vyššie uvedených vzájomných vyhlásení sa zaväzuje za už zrealizované
cvičenia jogy uhradiť Shanthose jednorazovo odmenu v celkovej sume 518,00 eur (slovom: päťsto
osemnásť eur), ktorá predstavuje súčet odmien za obdobie od 20.04.2021 do účinnosti tejto
Zmluvy.

4.

Mestská časť odmenu podľa bodu 3 tohto ustanovenia Zmluvy uhradí bezhotovostným bankovým
prevodom v prospech účtu Shanthosa uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to v lehote do 5 dní odo dňa
účinnosti tejto Zmluvy.

5.

Santhosha podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzuje, že vyplatením sumy 518,00 eur bližšie
špecifikovanej v bode 3 tohto ustanovenia Zmluvy, považuje všetky záväzky Mestskej časti za obdobie
od 20.04.2021 do dňa účinnosti tejto Zmluvy za riadne vysporiadané a zároveň prehlasuje, že
nepožaduje vyplatenie prípadného príslušenstva z uvedenej sumy.

1.

Článok IV
Ukončenie zmluvy
Táto Zmluvu nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mestskej časti. Mestská časť je povinná
bezodkladne a vhodnou formou Shanthosa informovať ojej zverejnení.

2.

Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch so silou originálu, pričom Mestská časť si ponechá štyri
(4) rovnopisy a Shanthosa obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.

3.

Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané
osobami oprávnenými konať v mene tej ktorej zmluvnej strany.

4.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade doručovania akýchkoľvek právne relevantných
oznámení, sú určujúcimi adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy. Pre doručovanie oznámení
nezakladajúcich zmenu právnych pomerov, zmluvné strany budú používať mailovú komunikáciu, ktorá
je obom zmluvným stranám známa.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, vyhlasujú, že táto
Dohoda bola uzavretá na základe slobodnej a vážnej vôle, a na znak súhlasu túto Dohodu podpisujú.
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