
( ďalej len "Partner 2")

/
Dohoda o spolupráci

Č.#t2014

Základná škola s materskou školou
Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 031816916
Zastúpená: RNDr. Danielou Leštinskou, riaditeľkou školy

( ďalej len "Partner 1" )
a

Základná umelecká škola
Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31810331, nieje platcom DPH
v zastúpení: Zdenko Piala, riaditeľ školy
zriaďovateľ: Obec Ivanka pri Dunaji
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení nasledovnej dohody o spolupráci v kalendárnom
roku 2014:

l.

Partner 1 poskytne bezodplatne:
1. priestory telocvične na Školskej 4 od 30.9. 2014 do 19.12.2014 každý utorok

a piatok od 13 50 do 15 20 okrem prázdnin a času, kedy je budova pre prevádzkové
príčiny uzatvorená, ako aj v elokovanom pracovisku MŠ Rubínova 1 každý utorok
a piatok od 16 OOdo 1630 okrem prázdnin a času, kedy je budova pre prevádzkové
príčiny uzatvorená v priestoroch 2. triedy za účelom výuky žiakov a detí ZŠ s MŠ
Chorvátsky Grob.

Partner 2 poskytne bezodplatne:
1. programy pri školských akadémiách a akciách obce vrátane dozoru a potrebnej

techniky a materiálu

II.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadi sa obsah práv a povinností z tejto zmluvy
občianskym zákonníkom.
Partner 2 si je vedomý a zaväzuje sa dodržiavať platné predpisy v priestoroch školy so
zreteľom na zákaz fajčenia, vodenia zvierat a dodržanie BOZP a PO. V čase práce s deťmi
partner 2 zodpovedá za bezpečnosť a zdravie účastníkov v plnom rozsahu a to
prostredníctvom pedagogického pracovníka. Tento si preberie deti od učiteliek
a vychovávateliek a po ukončení činnosti deti odovzdá učiteľkám a vychovávateľkám podľa
rozvrhu činnosti školy.



Partner 1 nezodpovedá za škody na majetku a zdraví, vzniknuté nedodržaním platných
predpisov v priestoroch školy.

III.

1. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami
alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú
riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomnom rokovaní za účelom
dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám
nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu
v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, jeden pre každú
zmluvnú stranu.

4. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.

V Chorvátskom Grobe dňa 30.9.2014
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