Hrošík - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Gašparíkova 7, 821 04 Bratislava

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
POSKYTOVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Konanie v mene spoločnosti:
Prevádzka:
Tel. kontakt:
Mailový kontakt:

KIDS ENERGY s.r.o.
Rovniankova 13, Bratislava 851 02
47 007 249
2023706575
SK58 8330 0000 0020 0038 2810
Mgr. Ivana Hradňanská, konateľ
Mgr. Katarína Vyšňovská, konateľ
Hrošík - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa, Gašparíkova 7, Bratislava 821 04
+421 948 608 042
info@dc-hrosik.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a
RODIČ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Tel. číslo:
Ako zákonný zástupca dieťaťa:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
(ďalej len „Rodič“)
(Poskytovateľ a Rodič ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Uzatvorili túto zmluvu v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka.
1. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať starostlivosť
o zverené dieťa a záväzok Rodiča platiť za poskytovanú starostlivosť odmenu podľa
článku 4. Zmluvy.
1.2. Poskytovaním starostlivosti podľa tejto Zmluvy sa rozumie poskytovanie hygienickej
starostlivosti, poskytovanie výchovnej a vzdelávacej starostlivosti, poskytovanie
stravy (desiata, obed, olovrant, ovocie) a nápojov v závislosti od dohodnutého
rozsahu starostlivosti o zverené dieťa.
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1.3. Starostlivosť podľa Zmluvy sa poskytuje v priestoroch zariadenia Hrošík, ak Zmluva
alebo dohoda Zmluvných strán neustanovuje inak.
2. Práva a povinnosti Poskytovateľa
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy s odbornou starostlivosťou.
Poskytovateľ poskytuje starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do
17:00 hod. v priestoroch zariadenia. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať
starostlivosť aj mimo priestorov zariadenia v prípade prechádzok, výletov, aktivít
zabezpečovaných tretími osobami mimo priestorov zariadenia a podobne.
Poskytovateľ poskytuje starostlivosť celoročne v pracovných dňoch, s výnimkou
nižšie uvedených sviatkov/prázdnin, ktorých presný termín Poskytovateľ oznámi
Rodičovi v primeranom predstihu:
a) vianočných sviatkov (najviac 15 pracovných dní),
b) veľkonočných sviatkov (najviac 5 pracovných dní),
c) letných prázdnin (najviac 10 pracovných dní).
2.2. Poskytovaná starostlivosť zahŕňa:
a) pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti,
b) uteráky, posteľné obliečky, podbradník,
c) vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, hygienické vreckovky.
2.3. Poskytovateľ bezodkladne informuje jedného z rodičov dieťaťa o chorobe a/alebo
úraze, ktoré vznikli počas starostlivosti o zverené dieťa.
2.4. Poskytovateľ zvolá podľa potreby stretnutie rodičov s cieľom informovať, prerokovať
a riešiť témy súvisiace s deťmi a zariadením.
2.5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie dieťaťa do starostlivosti, ak:
a) dieťa má zjavné príznaky ochorenia,
b) Rodič nepredloží lekárske potvrdenie podľa článku 3, bod 3.6 Zmluvy,
c) Rodič mešká so zaplatením odmeny podľa článku 4. Zmluvy viac ako 10 dní.
3. Práva a povinnosti Rodiča
3.1. Rodič zabezpečí príchod dieťaťa do zariadenia do 9:00 hod. tak, aby mohol byť
zabezpečený nerušený výkon starostlivosti a aktivít počas dňa.
3.2. Rodič je povinný vyzdvihnúť dieťa v priestoroch zariadenia do 17:00 hod. V prípade
porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ oprávnený účtovať
Rodičovi poplatok vo výške 10,00 EUR za každú začatú hodinu starostlivosti po
17:00 hod. až do vyzdvihnutia dieťaťa.
3.3. Rodič je povinný vopred informovať Poskytovateľa alebo zamestnanca zariadenia
o vopred známej neprítomnosti dieťaťa.
3.4. Rodič je povinný oznámiť Poskytovateľovi alebo zamestnancovi zariadenia náhle
ochorenie alebo iný dôvod neprítomnosti dieťaťa v zariadení najneskôr do 8:00 hod.
Mgr. Ivana Hradňanská
Mgr. Katarína Vyšňovská
konatelia
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príslušného dňa telefonicky na telefónnom čísle: +421 948 608 042. V opačnom
prípade bude Rodičovi účtovaná strava za daný deň.
3.5. Rodič je povinný v prípade infekčného ochorenia dieťaťa bezodkladne informovať
Poskytovateľa na telefónnom čísle: +421 948 608 042
3.6. V prípade, ak dieťa nenavštevovalo zo zdravotných dôvodov zariadenie viac ako 10
po sebe nasledujúcich dní, Rodič je povinný pri najbližšom odovzdaní dieťaťa
predložiť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať zariadenie
a o tom, že dieťa nie je infekčné.
3.7. Rodič je povinný na výzvu Poskytovateľa alebo zamestnancov zariadenia v prípade
náhleho ochorenia dieťaťa počas pobytu dieťaťa v zariadení bezodkladne prevziať
dieťa do osobnej starostlivosti.
3.8. Rodič je povinný včas a riadne uhrádzať odmenu za poskytovanú starostlivosť podľa
článku 4. tejto Zmluvy.
3.9. Rodič má právo pri nástupe dieťaťa do zariadenia využiť adaptačný program. Dĺžka
adaptačného programu sa po konzultácii so zamestnancami zariadenia určí na základe
adaptability dieťaťa.
4. Odmena
4.1. Rodič sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie starostlivosti
nasledovne:
a) odmenu za celodenný pobyt vo výške 420 EUR mesačne (ďalej len „Paušálna
odmena“),
b) poplatok za stravu vo výške 4,50 EUR za každý deň starostlivosti (ďalej len
„Stravné“), - v prípade dieťaťa s alergiami (potvrdené lekárom) 5,20 EUR/deň
c) Rezervačný poplatok vo výške 100 EUR jednorazovo pri podaní prihlášky.
d) ďalšie poplatky v súlade s touto Zmluvou a/alebo v súlade s dohodou Zmluvných
strán.
4.2. Paušálnu odmenu podľa bodu 4.1 písm. a) Zmluvy je Rodič povinný zaplatiť bez
ohľadu na počet dní, ktoré dieťa strávi v zariadení v príslušnom kalendárnom
mesiaci. Paušálna odmena podľa bodu 4.1 písm. a) Zmluvy je splatná do 7 dní odo
dňa vystavenia faktúry.
4.3. Odmena za adaptačný program je násobkom dohodnutých a využitých adaptačných
hodín a sumou 5,00 EUR za hodinu. Odmena za adaptačný program je splatná do 7
dní odo dňa vystavenia faktúry.
4.4. Stravné, pri nástupe dieťaťa do Zariadenia, podľa bodu 4.1 písm. b) Zmluvy je rodič
povinný zaplatiť za celý mesiac do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Stravné, za
ďalšie mesiace, podľa bodu 4.1 písm. b) Zmluvy je splatné do 7 dní odo dňa
vystavenia faktúry, kde bude odrátaný počet chýbajúcich dní z predchádzajúceho
Mgr. Ivana Hradňanská
Mgr. Katarína Vyšňovská
konatelia
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mesiaca. Rodič je povinný zaplatiť Stravné podľa bodu 4.1 písm. b) Zmluvy aj
v prípade neprítomnosti dieťaťa, ak Rodič neprítomnosť dieťaťa neoznámil v súlade
s článkom 3. bod 3.4 Zmluvy.
4.5. Rezervačný poplatok je rodič povinný zaplatiť jednorazovo pri podaní prihlášky.
Rezervačný poplatok bude odrátaný z prvej faktúry v plnej výške.
4.6. V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení z akéhokoľvek dôvodu počas celého
kalendárneho mesiaca, je Rodič povinný zaplatiť Poskytovateľovi 60% z Paušálnej
odmeny podľa bodu 4.1 písm. a) Zmluvy (ďalej ako „Udržiavací poplatok“).
4.7. V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení viac ako 12 po sebe nasledujúcich
pracovných dní zo zdravotných dôvodov potvrdených lekárom, Poskytovateľ
odpočíta 20% z Paušálnej odmeny v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
4.8. V Paušálnej odmene podľa bodu 4.1 písm. Zmluvy, nie sú zahrnuté poplatky za
dobrovoľné krúžky a iné dobrovoľné aktivity zabezpečené prostredníctvom tretích
osôb. Dobrovoľné krúžky a iné dobrovoľné aktivity budú uhradené na základe
osobitnej dohody Zmluvných strán.
4.9. Paušálna odmena a strava sa uhrádza prevodom na bankový účet SK58 8330 0000
0020 0038 2810 vo Fio banke.
5. Doba trvania Zmluvy
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dieťa nastúpi do zariadenia odo dňa _____________ .
5.3. Rodič je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek
dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu.
5.4. Poskytovateľ je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu v prípade, ak Rodič
opakovane neplní alebo porušuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve.
5.5. Výpovedná lehota pre obidve Zmluvné strany je dva mesiace a začína plynúť prvý
deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej lehoty sa Zmluva
končí, ak vo výpovedi nie je uvedený neskorší dátum skončenia Zmluvy.
5.6. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného
porušenia Zmluvy zo strany Rodiča. Za závažné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) ak Rodič je v omeškaní so zaplatením odmeny alebo jej časti podľa článku 4.
Zmluvy o viac ako 30 dní,
b) porušenie povinností podľa článku 3. bod 3.5 Zmluvy, ak je spôsobilé privodiť
poškodenie zdravia dieťaťa alebo iných detí v zariadení.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom je odstúpenie
doručené Rodičovi.
Mgr. Ivana Hradňanská
Mgr. Katarína Vyšňovská
konatelia
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6. Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jej podpisu obidvoma Zmluvnými
stranami.
6.2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme na základe
dohody Zmluvných strán.
6.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá
Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
6.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
a) Prihláška, Hrošík - zariadenie starostlivosti o deti vo veku do troch rokov dieťaťa
b) Potvrdenie detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
c) Kópia zdravotného preukazu dieťaťa.
6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni, jej
text je im zrozumiteľný a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa __________________________

__________________________
Poskytovateľ

Mgr. Ivana Hradňanská
Mgr. Katarína Vyšňovská
konatelia

__________________________
Rodič
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