
Zmluva o spolupráci č. 293/2013

Zmluvné strany:

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Važecká 3,08005 Prešov
Štatutárny orgán: MVDr. Anna Suchá, riaditeľka CSS
Konajúci: MVDr. Anna Suchá, riaditeľka CSS
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8827223110/5600
IČO: 00691958
DIČ: 2021303042
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: 051/7704692
E-mail: dssvazecka@stonline.sk
(ďalej v texte v príslušnom gramatickom tvare aj ako" Zmluvná strana č.l ", resp. "eSS")

a
Spojená škola, Hanušovce nad Topľou
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Obvodný úrad Prešov, Odbor školstva, Tarasa Ševčenka č. 11,080 Ol Prešov
Sídlo: Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny orgán: Mgr. Božena Pribulová, riaditeľka SŠ
Konajúci: Mgr. Božena Pribulová, riaditeľka SŠ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7003686624/8180
IČO: 42090181
DIČ: 2022938357
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: 057/4452305
E-mail: pribuloval@gmail.com
(ďalej v texte v príslušnom gramatickom tvare aj ako" Zmluvná strana č.2 ")

Zmluvná strana č. 1 a Zmluvná strana č. 2, v súlade s §51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte v príslušnom gramatickom tvare aj ako
"Občiansky zákonník") a v nadväznosti na ustanovenie §39c ods. 2 písmeno b) Zákona č. 596/2003
Z.z., uzatvárajú po vzájomnej dohode nasledovnú zmluvu:

Článok I.
Predmet zmluvy o spolupráci

1. Zmluvná strana č. 1 vyhlasuje Zmluvnej strane č. 2, že poskytne jej, za účelom zabezpečenia
vykonávania výchovy a vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb na úseku starostlivosti
o deti DSS Hanušovce nad Topľou v rámci elokovaného pracoviska - detašovanej triedy
školy, materiálnu spoluprácu formou zabezpečenia priestorov na adrese: Domov sociálnych
služieb, Komenského 29, 094 31 Hanušovce nad Topľou; prípadné peňažné vysporiadanie
spojené s poskytovaním spolupráce opísanej v tomto bode zmluvy bude predmetom
osobitnej dohody medzi Zmluvnou stranou č. 1 a Zmluvnou stranou č. 2.
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2. Zmluvná strana Č. 2 vyhlasuje Zmluvnej strane Č. 1, že poskytne jej, za účelom zabezpečenia
vykonávania výchovy a vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb na úseku starostlivosti
o deti DSS Hanušovce nad Topľou v rámci elokovaného pracoviska - detašovanej triedy
školy, personálnu spoluprácu formou zabezpečenia kvalifikovaného pedagóga.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca opísaná v bode 1. a v bode 2. tohto článku zmluvy
sa týka výlučne výchovy a vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb na úseku
starostlivosti o deti DSS Hanušovce nad Topľou, a to v rámci elokovaného pracoviska -
detašovanej triedy školy- umiestneného v sídle Domova sociálnych služieb, Komenského
29,09431 Hanušovce nad Topľou.

Článok II.
Doba trvania zmluvy o spolupráci a spôsob jej ukončenia

1.Táto zmluva uzatvára sa na dobu neurčitú.

2. Táto zmluva zaniká:
a) dňom uvedeným v písomnej dohode, ktorú uzatvorili zmluvné strany za účelom zániku

(skončenia) tejto zmluvy;
b) uplynutím posledného dňa výpovednej lehoty, ktorá je v danom prípade 30 kalendárnych

dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, pričom výpoveď môže
dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu;

c) dňom doručenia okamžitej písomnej výpovede zo strany Zmluvnej strany č. 1 voči
Zmluvnej strane č. 2 a to z dôvodu:
c.l )straty spôsobilosti Zmluvnej strany Č. 2 k vykonávaniu (k poskytovaniu) výchovy a

vzdelávania v zmysle právnych predpisov ako napr. Zákona Č. 596/2003 Z. z. a pod.;
c.2)neuzatvorenia dohody o peňažnom vysporiadaní v zmysle Článku 1. bod l. tejto zmluvy.

Článok III.
Osobitné ustanovenia zmluvy o spolupráci

1. Zmluvné strany dohodli sa, že za účelom naplnenia tejto zmluvy si poskytnú všetky
informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou platia
za doručené do piatich dní po tom, ako boli zaslané na poštovú adresu Zmluvnej strany Č. l,
resp. Zmluvnej strany č. 2 uvedenú v bode 3. tohto článku zmluvy, pokiaľ v čase 14
kalendárnych dní od odoslania písomnosti zmluvná strana (adresát) nepreukáže druhej
zmluvnej strane (odosielateľovi) doručenie v iný deň.

3. Zmluvné strany dohodli sa, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prostredníctvom
nasledovných kontaktov:

Zmluvná strana Č. l: Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Poštová adresa: Važecká 3,08005 Prešov
Tel.: 051/7704692, 7757356
Fax: 051/7704692
E-mail: dssvazecka@stonline.sk

Osoby oprávnené na komunikáciu: MVDr. Anna Suchá, riaditeľka
PhDr. Mariana Timková, vedúca DSS a ZPB
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Zmluvná strana č. 2: Spojená škola, Hanušovce nad Topľou
Poštová adresa: Kukorelliho 552,09431 Hanušovce nad Topľou
Tel.: 057/4452305
Fax: 057/
E-mail: pribuloval@gmail.com
Osoby oprávnené na komunikáciu: Mgr. Božena Pribulová, riaditeľka SŠ

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich
prípadných právnych nástupcov.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzatvoreného na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

4. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Sporné otázky z tejto zmluvy sa budú prednostne riešiť rokovaním.

6. Zmluva vyhotovuje sa v štyroch rovnopisoch; dva rovnopisy pre Zmluvnú stranu č. 1 a dva
rovnopisy pre Zmluvnú stranu č. 2.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s tým, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Prešove 12. apríla 2013 V Hanušovciach nad Topľou

Zmluvná strana č. 1 Zmluvná strana č. 2
CSS "Slnečný dom", Prešov Spojená škola, Hanušovce nad Topľou
Konajúci: MVDll. Anna Suchá, Konajúci: Mgr. Božena Pribulová,
riaditel'ka CSS riaditeľka SŠ

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:
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