Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Centrum voľného času ( ďalej len „CVČ“ )
v zastúpení: Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
sídlo: Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
IČO: 00184144
DIČ: 2020603277
bankové spojenie: VÚB, a.s. Martin
číslo účtu: 1661068955 /0200
IBAN: SK 3902000000001661068955
a
Miroslav Ševčík - SAI SPORT
v zastúpení: Bc. Miroslav Ševčík
sídlo: Hurbanova 22/60 036 01 Martin
IČO: 406 624 03
DIČ DPH: SK 103 934 0027
bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu: 262 1794789/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0026 2179 4789
sa dohodli na vzájomnej spolupráci za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pri
zabezpečovaní pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch a oddeleniach centra
takto:
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania výchovno-vzdelávacieho činnosti záujmových útvarov /kondičné tréningy, pohybová príprava pre deti 5 – 8rokov,
pohybová príprava pre deti 9 – 13rokov, pohybové hry, sebaobrana, kondičný
aerobik, brazílske ju-jitsu, tradičné ju-jitsu, thajský box, grappling.... / organizovaných
Centrom voľného času , Ul. A. Kmeťa 22, Martin .
Článok III.
Doba, miesto a podmienky realizácie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.9.2015 do 30.6.2016.
2. ZÚ sa budú uskutočňovať v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní/ Školský zákon/ v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ
SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí , školskom stredisku záujmovej činnosti, centre
voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších
predpisov podľa pravidelného rozvrhu hodín , okrem termínov školských prázdnin
a sviatkov , 60 hodín v jednom ZÚ počas školského roka 2015/16.
3. Personálne bude činnosť ZÚ zabezpečovať CVČ.
4. ZÚ budú prebiehať v priestoroch telocvične SAI CENTRUM s príslušenstvom na ulici
Červenej armády 55/24, 036 01 Martin, na parcele č.: 3500/4 k. ú. Martin,
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5 . Výška nájmu za užívanie týchto priestorov bude určená osobitnou zmluvou.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Miroslav Ševčík – SAI SPORT je povinný:
1. Odovzdať predmetný priestor v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
2. Umožniť prístup k priestorom - v dohodnutom čase.
3. Zabezpečiť dodávku všetkých služieb spojených s predmetným priestorom.
CVČ je povinný:
1. Užívať priestor len na účel dohodnutý v tejto zmluve.
2. Dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných platných právnych predpisov
upravujúcich ochranu pred požiarmi, predovšetkým povinnosti vyplývajúce zo zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné
povinnosti, ktoré mu v súvislosti s užívaním predmetu nájmu resp. jeho časti vyplývajú z
platných právnych predpisov.
3. Po skončení činnosti vrátiť priestor v stave, v akom ho prevzal , s prihliadnutím k obvyklému
opotrebeniu.
Článok V.
Skončenie zmluvy
1. Táto zmluva skončí uplynutím dojednanej doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Pred uplynutím dojednanej doby môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto
zmluvy odstúpiť v prípade porušenia alebo neplnenia zmluvných záväzkov.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného prejavu o odstúpení od
zmluvy do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po dvoch vyhotoveniach zmluvy.
2. Účastníci vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, nebola uzatvorená v tiesni za
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa
15.9.2015.
4. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinne zverejňovaná.
V Martine ....27.4.2015............

...............................................
Mgr. A. Leštinská, riaditeľka CVČ

......................................................
Miroslav Ševčík, SAI SPORT
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