
Zmluva o spolupráci O. 1F11/ :«J/3

uzatvorená v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších

predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

1. Obchodný názov: Základná škola

Sídlo: Májové námestie l, 08001 Prešov

IČO: 36165638

DIČ: 2021436802

Zastúpený: PaedDr. Dana Štucková, riaditeľka školy

a

2. Obchodný názov: Rodičovská rada pri Základnej škole Májové námestie l, Prešov

Sídlo: Májové námestie 1,08001 Prešov

IČO: 37947001

DIČ: 2021996625

Zastúpený: Jozef Babinčák, predseda RR

ČI. 1

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri
realizácii financovania aktivít Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Májové
námestie l, Prešov u ktorých sa financovanie bude čiastočne realizovať z doplatkov rodičov.

Čl. 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach spolupráce:

1. Základná škola informuje Radu rodičov o termíne konania aktivity organizovanej Školským
strediskom záujmovej činnosti, kde sa financovanie bude realizovať aj z doplatkov rodičov.

2. Rodičovská rada vyberie a zúčtuje doplatky rodičov v dohodnutej výške s Školským
strediskom záujmovej činnosti.

3. Rodičovská rada bude priamo uhrádzať výdavky spojené s organizovanou aktivitou
z doplatkov rodičov podľa dohody s Školským stredisko záujmovej činnosti.



ČI. 3

Dohodnutá odmena

Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom vykonávaní dohodnutej činnosti. Podpisom tejto zmluvy
Rodičovská rada prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že dohodnutú činnosť bude vykonávať bez
nároku na odmenu.

ČI. 4

Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 01.09.2013 do 30.06.2014.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné platnosť zmluvy ukončiť dohodu zmluvných strán

alebo okamžitým skončením pri závažnom porušení podmienok tejto zmluvy.
3. Po dohode zmluvných strán možno túto zmluvu predlžiť na ďalšie zmluvné obdobie.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu vo dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.

2. Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Prešove, dňa 30.08.2013
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Jozef Babinčák

riaditeľka školy predseda RR


