
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zmien
a noviel medzi zmluvnými stranami

Čl. l.
Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zriaďovatel':

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Nám. A. Bernoláka 378/7,02901 Námestovo
Mgr. Zuzana Šareková, riaditel'ka CPPPaP Námestovo
37976699
2022101796
Štátna pokladnica
7000243389/8180
Krajský školský úrad, Komenského 35, 010 01 Žilina

(ďalej len organizátor)
a

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zriaďovatel':

Stredná odborná škola
Hattalová 968/33, 029 01 Námestovo
Ing. Erika Šušková, riaditel'ka školy
17053846
2020570651
Dexia banka
4051491100/5600
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

(ďalej len účastník)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o spolupráci, finančnej participácii
a realizácii Burzy stredných škôl pre školský rok 2011/2012, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2011 na
Hviezdoslavovom námestí v Námestove, v prípade nepriaznivého počasia na Mestskom úrade v
Námestove.

2.2. Burza stredných škôl v Námestove pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu
stredných škôl - ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia
po skončení školy. Súčasťou burzy je aj prezentácia najvýznamnejších podnikov z regiónu
a poskytnutie informácií o ponukách trhu práce prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Námestove.

Čl. III.
Práva a povinnosti

3.1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť:
- nebytové priestory pre účastníka burzy
- publicitu účastníka burzy formou pozvánky pre každého žiaka a pre každého riaditel'a ZŠ
- kancelárske potreby
- tlač pozvánok
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- kancelárske potreby
- tlač pozvánok
- technické zabezpečenie prezentačnej miestnosti

3.2. Organizátor má právo požadovať od účastníka úhradu finančných
v dohodnutej výške =15,- € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prípravou,
a realizáciou burzy stredných škôl, konanej dňa 21.9.2011.

prostriedkov
organizáciou

3.3. Účastník sa zaväzuje:
- zúčastniť sa burzy stredných škôl 21.9.2011 a prezentovať sa v prezentačnom stánku.
- zabezpečiť prezentačné a metodické letáčiky, resp. iné propagačné materiály svojej školy
- poskytnúť konzultácie záujemcom
- byť k dispozícii žiakom a ich rodičom až do ukončenia akcie - približne do 17.00 hod.

3.4. Účastník má právo požadovať od organizátora splnenie povinností uvedených v čl. IIl. 3.1 tejto
zmluvy.

Čl. IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Organizátor a účastník burzy stredných škôl sa dohodli, že účastník zaplatí organizátorovi
finančné prostriedky vo výške =15,- € na čiastočnú úhradu nákladov organizátora, spojených
s prípravou, organizáciou, realizáciou burzy a s účasťou účastníka na burze stredných škôl.

4.2. Účastník sa zaväzuje zaplatiť =15,- € na účet organizátora CPPPaP, v peňažnom ústave
Štátnej pokladnice, do 7 dní od podpísania tejto zmluvy.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

5.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

5.3. Od zmluvy je možné odstúpiť iba po písomnej dohode oboch zmluvných strán.

5.4. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len písomne a to na základe dohody zmluvných strán.

5.5. Zmluvné strany sa zaväzujú pri zabezpečovaní úloh spojených s burzou stredných škôl
postupovať s odbornou starostlivosťou, optimálnymi ekonomickými dopadmi, zároveň chrániť
záujmy druhej zmluvnej strany a zabezpečovať úlohy, s cie!'om dobrej prezentácie organizátora
a účastníka pred verejnosťou s ostatnými účastníkmi burzy a spoluorganizátormi.

5.6. Na vzťahy upravené touto zmluvou, ako aj na vzťahy vznikajúce z tejto dohody sa použijú
primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zmien a noviel.

5.7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokia!' je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokia!' pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.
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5.8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

5.9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Námestovo, 30.08. 2011

Mgr. Zuzana Šareková
riaditel'ka CPPPaP Námestovo

Ing. Eriifa Šušková
riaditel'ka školy

Zmluva o spolupráci
Burza stredných škôl 2011/2012

3


