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ZMLUVA

O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany
1.1. Mestská časť Košice - Juh
Sídlo: Smetanova ulica č. 4, 040 79 Košice
Zastúpená: JUDr. Jaroslavom HLINKOM - starostom
IČO: OO 69 1046
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice,
Číslo účtu: 0404447001/5600
1.2. Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Kukučínova 40, 041 37 Košice
Zastúpená: RNDr. Helenou TURISOVOU IČO: 00606758
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 7000188543/8180

riaditeľkou

školy

II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán Mestskej časti Košice -Juh
a Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice pri zabezpečení priebežných aktivít
žiakov Strednej zdravotníckej školy v prevádzkach Mestskej časti Košice Juh: Zariadení
opatrovateľskej služby ul. Mlynárska č. 1, Spoločensko-relaxačnom centre ul. Milosrdenstva
č. 4, Košice a Športovo-zábavnom areáli ul. Alejová č.2, Košice.
Účelom priebežných aktivít je rozvoj vedomostí žiakov a konfrontácia ich teoretických
poznatkov s praxou, rozvíjanie sociálneho cítenia žiakov, a to predovšetkým formou pomoci
starším občanom a dôchodcom v týchto zariadeniach.

III.
Spôsob a podmienky spolupráce
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mestská časť Košice - Juh poskytne priestory svojich
prevádzok:
a) Zariadenie opatrovateľskej služby /ďalej len "ZOS"/, Mlynárska č. 1
b) Spoločensko-relaxačné centrum, /ďalej len "SRC"/, Milosrdenstva Č. 4
c) Športovo - zábavný areál,lďalej len "ŠZA"/, Alejová Č. 2
za účelom vykonávania priebežných aktivít žiakov Strednej zdravotníckej školy, uvedených
v bode 3.2.
3.2. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice sa zaväzuje poskytnúť v rámci
dohodnutej spolupráce Mestskej časti Košice - Juh vykonávanie týchto aktivít svojimi
žiakmi:
a) v ZOS - skultúrnenie a spríjemnenie prostredia klientom, realizácia
kultúrnych programov pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci, Dňa matiek,
Mesiaca úcty k starším, zdravotno-výchovná činnosť u klientov podľa
zdravotného stavu, liečebná rehabilitácia klientov - mobilizovanie klientov,
dýchacia gymnastika a masáž klientov,
b) v SRC - meranie fyziologických funkcií (krvného tlaku),

c) v areáli ŠZA - zdravotnícky dozor pri kultúrno-športových podujatiach.
IV.
Doba platnosti zmluvy a podmienky

skončenia

zmluvy

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2. Ukončenie zmluvy:

a) odstúpením od zmluvy, v prípade nesplnenia niektorej z povinností dohodnutých v tejto
zmluve alebo pri nedodržaní niektorej z jej podmienok zmluvnou stranou. Odstúpenie je
platné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, sjednomesačnou výpovednou dobou.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej strane.
c) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu.

V.
Záverečné

ustanovenia

5.1. Pri

nesení ostatných otázok touto zmluvou výslovne neupravených sa
postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že z tejto zmluvy nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne
finančné záväzky.
5.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne a
len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to formou dodatkov, ktoré budú jej
neoddeliteľnou súčasťou.

5.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží

každá zmluvná strana.
5.5. Zmluva nadobúda platnosť
účinnosť dňom 15.11.2012.

dňom

jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
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