
Z M L U V A   O   S P O L U P R Á C I 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len “občiansky zákonník”) 

___________________________________________________________________ 

 

I. Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ 

Názov:          Centrum voľného času 

Sídlo:     Orgovánová 5, 040 11 Košice  
IČO:      35 542 781 

Č. účtu:          0495614003/5600 (Prima banka, a.s.) 
IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003 

Za centrum:     PaedDr. Alena Mocná - riaditeľka 

 

Organizátor  

Názov:  NOVA TRAINING, s.r.o. 
Sídlo:  Popradská 86, 040 11 Košice 
IČO:  36195219 

Č. účtu:   IBAN: SK8811000000000262611967   
Za spoločnosť: Ing. Jozef Fencik, riaditeľ  
 
 

II. Predmet a účel zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť v dňoch 17.10.2014  
súčinnosť so vzdelávacou činnosťou vo vyhradenom priestore vo svojom pracovisku 
na Orgovánovej 5 v Košiciach a záväzok organizátora poskytnúť pomoc pri 
odstraňovaní počítačových problémov v priebehu roka.  

2.2 Účelom zmluvy je vzájomná spolupráca pri vzdelávacej činnosti v priestoroch 
poskytovateľa a následná pomoc pri vniknutých problémov s počítačovou technikou 
čím spoločne zabezpečia napĺňanie činnosti poskytovateľa v súlade s jeho poslaním 
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku školstva. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Na dosiahnutie účelu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje: 

a) Určiť vhodné priestory a vyčleniť ich na uskutočnenie vzdelávacej činnosti vo 
svojom pracovisku na Orgovánovej 5 v Košiciach, zabezpečiť dostatočný počet 
stolov a stoličiek pre účastníkov a v poskytnutých priestoroch zabezpečiť potrebnú 
prevádzku (energie, personál a pod.). 



b) Poskytovať súčinnosť pri akcii v rámci jej zabezpečenia a organizovania, robiť si 
evidenciu prebratých a uložených vecí, ak takéto budú prinesené organizátorom. 

c) Usmerňovať vo svojich priestoroch pracovníkov a spolupracovníkov organizátora a 
žiakov zúčastnených na súťaži a počas súťaže zabezpečovať plnenie úloh 
vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 
znení neskorších predpisov pre vlastných zamestnancov, zákona č. 42/1994 Z. z. o 
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 614/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a dávať záväzné pokyny s 
tým súvisiace. 

3.2 Na dosiahnutie účelu zmluvy sa organizátor zaväzuje: 

a) Zabezpečiť vo vyššie určených dňoch vzdelávacej činnosti v priestoroch 
poskytovateľa, aby táto šírila dobrú povesť oboch zmluvných strán a zdržať sa 
konania v rozpore s dobrými mravmi a na tento účel aj poučiť svojich členov, 
zamestnancov či iné poverené osoby. 

b) V prípade potreby umiestniť predmety do priestorov poskytovateľa poučenými a 
spôsobilými osobami a po skončení výstavy ich takto aj odniesť na vlastné náklady. 
Uvedené je potrebné včas nahlásiť poskytovateľovi. 

d) Ak dôjde k nadmernej spotrebe energií poskytovateľa, tak aj uhradiť časť 
prevádzkových nákladov spojených s realizovaním vzdelávacej činnosti ak vznikli v 
súvislosti s ním (napr. zapojenie zariadení na elektrický prúd, ktoré by čerpali energiu 
v neprimerane veľkom rozsahu). 

e) Počas akcie dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ďalej hygienické, požiarne a ekologické predpisy a v plnom rozsahu zodpovedať za 
vlastné riadenie postupu prác. 

f) Určiť zo svojich členov alebo zamestnancov jednu osobu za koordinátora 
organizátora, uviesť naňho telefonický a emailový kontakt a umožniť, aby sa na túto 
osobu poskytovateľ mohol obracať v súvislosti s akciou, jej organizáciou a 
zabezpečením, aby boli všetky veci riešené včas a na prospech oboch zmluvných 
strán. 

g) Uviesť na svojom webovom sídle, propagačných materiáloch a počas akcie aj na 
mieste jej konania,  že táto je zabezpečená v spolupráci s poskytovateľom a uviesť 
jeho presný názov, sídlo aj logo. Zároveň stručne oboznámiť účastníkov  o 
poskytovateľovi a možnosti využitia činnosti CVČ. 

 

IV. Spôsoby ukončenia spolupráce 

4.1 Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť na ukončení spolupráce, a to 
písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami, inak je dohoda 
neplatná.  

4.2 Zmluvná strana môže zmluvu písomne vypovedať. Organizátor môže zmluvu 
vypovedať najmä vtedy, ak nebude môcť uskutočniť súťaž z dôvodov na vlastnej 
strane. Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať len z vážnych dôvodov na vlastnej 
strane, napr. živelná udalosť, havarijný stav budovy, poškodenie objektu, 



porušovanie dobrých mravov súťažiteľom a pod. Výpoveď je platná a účinná 
doručením druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy a to aj 
vtedy, ak si ju táto nepreberie. 

 

V. Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1 Túto zmluvu o spolupráci uzatvárajú zmluvné strany odo dňa jej podpisu. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

5.3 Strany sa dohodli, že na zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa 
bude vzťahovať občiansky zákonník. 

5.4 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, 2 pre každú 
zmluvnú stranu. 

5.5 Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené v 
písomnej forme a podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluvu si 
spoločne prečítali a dojednali jej obsah a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. 

 

 

V Košiciach dňa 16.10.2014 

 

 

.............................................    ............................................. 
     PaedDr. Alena Mocná            Ing. Jozef Fencik 
               riaditeľka                   konateľ    

 

 

 

 


