.

Dohoda o zabezpečení starostlivosti o dieťa
uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzatvorená medzi týmito stranami dohody:
Obchodné meno:

zajko s.r.o.

Sídlo:

Hurbanova 1/06, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

46 687 751

Zápis:

OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 22311/S

v mene spoločnosti konajú:

Branislav Bulko, konateľ
(ďalej len „Účastník I“)

a

Meno a priezvisko, titul:

................................................................................

Dátum narodenia:

................................................................................

Bydlisko:

................................................................................
(ďalej len „Účastník II“)

Čl. I
Identifikácia dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa:

..........................................................................

Dátum narodenia a rodné číslo dieťaťa:

..........................................................................

Bydlisko dieťaťa:

..........................................................................

Typ starostlivosti:

..........................................................................

Dátum nástupu dieťaťa do
Detských jaslí a opatrovateľského centra pre deti Zajko

..........................................................................

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Účastník I je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Detských jaslí a opatrovateľského centra pre deti Zajko
nachádzajúceho sa na adrese: Ivánska cesta 57, 821 04 Bratislava (ďalej len „Detské centrum“) poskytujúcim služby
týkajúce sa zabezpečenia starostlivosti o deti vo veku od 12 mesiacov až do 4 rokov prostredníctvom výchovnovzdelávacích činností zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými
osobitosťami (ďalej len „starostlivosť“). Účastník I poskytuje pre takéto deti poldennú starostlivosť v pracovných dňoch
v čase od 07.00 – 12.30 hod. a celodennú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07.00 – 17.00 hod.

2. Účastník II má záujem na poskytovaní služieb týkajúcich sa starostlivosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku dohody
v prospech jeho dieťaťa uvedeného v článku I tejto dohody.
3. Účastník I za zaväzuje poskytovať Účastníkovi II v prospech jeho dieťaťa uvedeného v článku I tejto dohody služby
týkajúce sa starostlivosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku dohody a Účastník II sa zaväzuje zaplatiť Účastníkovi
I za poskytnuté služby dohodnutú odplatu podľa čl. IV tejto dohody.

Čl. III
Práva a povinnosti
1. Účastník I je povinný najmä:
a)

zabezpečiť starostlivosť a výchovno-vzdelávacie aktivity pre dieťa,

b)

zabezpečiť pre dieťa stravu pre poldennú alebo celodennú starostlivosť,

c)

zabezpečiť pre dieťa poldenný alebo celodenný pitný režim,

d)

zabezpečiť pre dieťa športové, náučné a kultúrne aktivity,

e)

informovať rodičov o plánoch a priebehu aktivít organizovaných Detským centrom na rodičovských stretnutiach.

2. Účastník I má právo najmä:
a)

na zaplatenie dohodnutej odplaty a poplatku za stravu podľa čl. IV tejto dohody riadne a včas,

b)

na poskytnutie súčinnosti zo strany Účastníka II v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto zmluvy zo strany

c)

na poskytnutie informácií zo strany Účastníka II o zdravotnom stave dieťaťa a jeho zmenách,

d)

na primerané zvýšenie dohodnutej odplaty a poplatku za stravu v prípade, ak dôjde k zvýšeniu prevádzkových

Účastníka I,

nákladov Detského centra. V takomto prípade je Účastník I povinný písomne oznámiť Účastníkovi II zvýšenie
dohodnutej odplaty a poplatku za stravu, a to najmenej 30 dní vopred, t.j. 30 dní pred kalendárnym mesiacom, za
ktorý má byť vyfakturovaná zvýšená odplata a zvýšený poplatok za stravu,
e)

na zaplatenie zákonného úroku z omeškania v prípade nezaplatenia dohodnutej odplaty v lehote splatnosti.

3. Účastník II je povinný najmä:
a)

odovzdať Účastníkovi I dokumenty potrebné k prijatiu dieťaťa do Detského centra, najmä vyplnenú prihlášku,
podpísanú dohodu o zabezpečení starostlivosti o dieťaťa, fotokópiu kartičky poistenca dieťaťa, potvrdenie od
všeobecného lekára o zdravotnom stave dieťaťa /bezinfekčnosti dieťaťa/, doklad o uzatvorenom úrazovom
poistení dieťaťa, a to najneskôr v deň nástupu dieťaťa do Detského centra špecifikovaného v čl. I tejto dohody,

b)

informovať Účastníka I o zdravotnom stave dieťaťa, najmä upozorniť ho na existenciu alergie a jej prejavov, ako
aj na existenciu iných ochorení, na zhoršenie pohybových, zrakových alebo sluchových schopností, ktoré môžu
mať nepriaznivý vplyv na pobyt dieťaťa Detskom centre, a to bez zbytočného odkladu po vzniku takéhoto stavu,

c)

v prípade náhleho ochorenia dieťaťa vyzdvihnúť ho z Detského centra bezodkladne po telefonickom upozornení
kompetentného pedagóga o zhoršení zdravotného stavu dieťaťa,

d)

po dlhodobejšom ochorení dieťaťa predložiť v deň návratu dieťaťa do Detského centra potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa s dátumom vyhotovenia nie starším ako 5 dní pred návratom dieťaťa do Detského centra. Pre účely
tohto ustanovenia sa dlhodobejším ochorením dieťaťa rozumie ochorenie, ktoré zapríčinilo absenciu dieťaťa
v Detskom centre po dobu dlhšiu ako 5 dní,

e)

v prípade, ak dieťa užíva lieky alebo ak ide o dieťa s rôznymi špecifickými potrebami, na ktoré je nevyhnutné brať
ohľad, vopred informovať o tejto skutočnosti príslušného pedagóga,

f)

najneskôr v deň nástupu dieťaťa do Detského centra zaobstarať dieťaťu osobné a hygienické potreby
špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, a tieto potreby priebežne dopĺňať
podľa stavu ich spotrebovania,
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g)

vyzdvihnúť dieťa z Detského centra najneskôr do 17.00 hod. V prípade, že rodič neprevezme dieťa z Detského
centra do 17.00 hod. je Účastník I oprávnený za každú začatú hodinu pobytu dieťaťa v Detskom centre
požadovať zaplatenie dodatočného poplatku vo výške 3,- €,

h)

informovať Účastníka II v prípade rozvodu manželstva rodičov dieťaťa o tom, komu bolo dieťa zverené do
starostlivosti na čas po rozvode manželstva, a to bez zbytočného odkladu po právoplatnosti rozsudku o rozvode
manželov a úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu a predložiť kópiu takéhoto rozsudku v rovnakej lehote,

i)

v prípade absencie dieťaťa v Detskom centre telefonicky odhlásiť stravu pre dieťa do 08.00 hod. prvého dňa
neprítomnosti dieťaťa v Detskom centre. V prípade odhlásenia stravy bude nasledujúci kalendárny mesiac
odpočítaný poplatok za stravu zaplatený v prechádzajúcom kalendárnom období,

j)

oznámiť Účastníkovi I svoje telefónne číslo pre účely vzájomného kontaktu, a to najneskôr v deň nástupu dieťaťa
do Detského centra a oznámiť prípadnú zmenu tohto čísla do 5 pracovných dní odo dňa tejto zmeny.

Účastník II má právo najmä:
a)

splnomocniť inú osobu na vyzdvihnutie dieťaťa z Detského centra. Za týmto účelom je Účastník II povinný
písomne oznámiť Účastníkovi I meno, priezvisko a dátum narodenia osoby oprávnenej na vyzdvihnutie dieťaťa
z Detského centra. V prípade pochybností je Detské centrum oprávnené odmietnuť vydať dieťa tretej osobe, resp.
je oprávnené vydať ho len po telefonickom odsúhlasení rodičom dieťaťa.

b)

na informácie o plánoch a priebehu aktivít organizovaných Detským centrom poskytovaných na rodičovských
stretnutiach,

c)

na informácie o pitnom a stravovacom režime poskytovanom v Detským centrom pri poldennej a celodennej
starostlivosti.

Čl. IV
Odplata a platobné podmienky
1. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že odplata za starostlivosť špecifikovanú v článku II tejto dohody predstavuje sumu
..................................€/mesiac (ďalej len „odplata“).
2. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že stravná jednotka nie je zahrnutá v dohodnutej odplate a je spoplatnená sumou
vo výške ....................... €/1deň (ďalej len „poplatok za stravu“).
3. Zaplatenie dohodnutej odplaty a poplatku za stravu je Účastník I povinný uplatniť si faktúrou vystavenou za kalendárny
mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom má byť dohodnutá starostlivosť a strava poskytnutá. Odplatu
a poplatok za stravu je teda Účastník II povinný uhrádzať mesačne vopred.
4. Dohodnutú odplatu a poplatok za stravu je Účastník II povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej Účastníkom I, a to
v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre. Úhradu je Účastník II povinný zrealizovať bezhotovostným prevodom na
bankový účet Účastníka I vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK46 0900 0000 0050 3067 2054, pričom je
povinný uviesť ako variabilný symbol rodné číslo dieťaťa a v časti správa pre adresáta (popis platby) uviesť priezvisko
dieťaťa. Odplata a poplatok za stravu podľa tohto článku dohody sa považujú za zaplatené dňom ich pripísania na
bankový účet Účastníka I.
5. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že do 3 dní odo dňa vyplnenia prihlášky do Detského centra je Účastník II povinný
uhradiť v prospech Účastníka I rezervačný poplatok vo výške 90,- €, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet
Účastníka I vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK46 0900 0000 0050 3067 2054, pričom je povinný uviesť
ako variabilný symbol rodné číslo dieťaťa a v časti správa pre adresáta (popis platby) uviesť priezvisko dieťaťa.
Rezervačný poplatok podľa tohto bodu dohody sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na bankový účet
Účastníka I.
6. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že v prípade, ak dieťa v deň uvedený v prihláške do Detského centra ako
predpokladaný deň nástupu do Detského centra riadne do tohto centra nastúpi, rezervačný poplatok špecifikovaný
bode 5 tohto článku dohody bude odpočítaný z dohodnutej odplaty, a to v poradí z prvej faktúry vystavenej za
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poskytnuté služby. V prípade, ak dieťa nenastúpi do Detského centra do 30 kalendárnych dní odo dňa uvedeného v
prihláške dieťaťa do Detského centra ako predpokladaný deň nástupu dieťaťa do Detského centra, rezervačný
poplatok vo výške 90,- € prepadá v prospech Účastníka I. Účastník I a Účastník II sa zároveň dohodli, že nenastúpenie
dieťaťa do Detského centra do 30 kalendárnych dní odo dňa uvedeného v prihláške dieťaťa do Detského centra ako
predpokladaný deň nástupu dieťaťa do Detského centra, sa považuje za odstúpenie Účastníka II od tejto dohody.
7. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že v prípade zdravotných problémov alebo iných dôvodov absencie dieťaťa
v Detskom centre po dobu 15 pracovných dní, sa odplata podľa bodu 1 tohto článku dohody znižuje o 25 %, t.j.
Účastník II je povinný zaplatiť sumu rovnajúcu sa 75 % dohodnutej odplaty.

Čl. V
Trvanie dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že právny vzťah založený touto dohodou možno ukončiť:
a)

písomnou dohodou,

b)

písomným odstúpením od tejto dohody s tým, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej
strane dohody, odstúpenie musí byť urobené písomne a musí byť doručené druhej strane dohody,

c)

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán dohody s výpovednou dobou 3 mesiace, pričom výpovedná doba
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej strane dohody.

3. Účastník II je oprávnený ukončiť právny vzťah založený touto dohodou výpoveďou, ak:
a)

na základe zdravotnej prehliadky sa preukáže, že zdravotný stav dieťaťa neumožňuje jeho pobyt v Detskom
centre,

b)

dieťa nie je schopné prispôsobiť sa pobytu v Detskom centre.

4. Účastník I je oprávnený ukončiť právny vzťah založený touto dohodou výpoveďou, ak:
a)

sa preukáže, že zdravotný stav dieťaťa neumožňuje jeho pobyt v Detskom centre a Účastník II neupozornil na
túto skutočnosť Účastníka I bez zbytočného odkladu po zhoršení sa zdravotného stavu dieťaťa,

b)

dieťa nie je schopné prispôsobiť sa pobytu v Detskom centre,

c)

dieťa nie je schopné bezproblémovo fungovať v kolektíve detí nachádzajúcich sa v Detskom centre.

5. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že v prípade výpovede je Účastník II povinný uhradiť Účastníkovi I dohodnutú
odplatu a prípadne aj poplatok za stravu, ak strava bola poskytnutá i za obdobie výpovednej doby.
6. Účastník I a Účastník II sa dohodli, že Účastník I je oprávnený odstúpiť od právneho vzťahu založeného touto dohodou
v prípade, ak Účastník II je v omeškaním so zaplatením dohodnutej odplaty po dobu dlhšiu ako 15 dní. Odstúpenie
musí byť urobené písomne a musí byť doručené druhej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
odstúpenia druhej strane dohody.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Účastník I podpisom tejto dohody zároveň dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ako aj osobných údajov
dieťaťa špecifikovaného v čl. I tejto dohody.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1, ktorá obsahuje zoznam osobných a hygienických potrieb podľa
čl. III bod 3 písm. f) tejto dohody.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody.
4. Akékoľvek zmeny tejto dohody musia mať formu písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný obidvoma stranami
dohody.
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5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán dohody obdrží jeden rovnopis.
6. Strany dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich
skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, táto dohoda nebola napísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre
niektorú z jej strán na znak čoho túto dohodu vlastnoručne podpisujú.

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

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

Účastník I:

Účastník II:

_____________________________

______________________________

zajko, s.r.o.
Branislav Bulko, konateľ
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