Dohoda o spolupráci
I.
Zmluvné strany

Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
Zastúpená starostom: JUDr. Jaroslavom Hlinkom
IČO: OO 69 IO 46

a
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach,
Letná 9, 042 OO Košice
Zastúpená dekanom : doc. Ing. arch . Jurajom Kobanom

IJ.
Cieľ dohody
Cieľom

tejto dohody je vytvorenie zmluvného rámca pre rozvíjanie vzťahov a spolupráce
medzi Mestskou časťou Košice - Juh a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach
v oblasti záujmu oboch zmluvných strán na princípoch korektnosti, ústretovosti a vzájomnej
prospešnosti.

m.
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je dlhodobá spolupráca oboch strán v oblastiach
orientovaná na nasledujúce oblasti:

spoločného

záujmu,

1. Prepojenie vzdelávacieho procesu Fakulty umení s praktickým využitím vedomostí
študentov pri riešení konkrétnych úloh zameraných na riešenie aktuálnych problémov
mestskej časti ajej obyvateľov .
2. Informovanie akademickej obce Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
o akciách mestskej časti v dotknutej oblasti.
3. Poskytnutie priestorov mestskej časti na výstavy študentov Fakulty umení.
4. Realizácia cieľov tejto dohody sa uskutoční na základe konkrétnych dohovorov medzi
kompetentnými zamestnancami Fakulty umení a Mestskej časti Košice - Juh .

IV.
Záverečné

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu
2. Dohodu je možné ukončiť :

,

ustanovenía

neurčitú.

3,

4,
5,
6,

a) písomnou dohodou strán,
b) písomnou výpoveďou v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od l.
dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručeni.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mestskej časti KošiceJuh www.kosicejuh.sk.
Akékol'vek dodatky a doplnky k tejto dohode sú možné len vo forme písomných,
číslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi stranami dohody ,
Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody dostane po
dva rovnopisy,
Strany dohody vyhlasujú, že svoju vôl'u v tejto dohode prejavili slobodne, vážne,
určito a zrozumitel'ne, dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali,
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