ZMLUVA

O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany

Ll. Mestská časť Košice - Juh
Sídlo: Smetanova ulica č. 4, 040 79 Košice
Zastúpená: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
IČO: 00691046
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu: 040444700115600
(ďalej len" mestská časť")

pobočka

Košice,

1.2. Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Sídlo: Podnikateľská 2, 040 17 Košice - Barca
Zastúpená: Mgr. Jana Nimcová, konateľka
IČO: 47 044 SSl
DIČ: 2023714407
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 14444139/5200
(ďalej len" materská škola ")
II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vzájonmá spolupráca pri propagácii činnosti a aktivít
zmluvných strán Mestskej časti Košice -Juh a Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o.
III.
Spôsob a podmienky spolupráce

Zmluvné strany sa dohodli na tejto spolupráci:
3.1. Mestská časť poskytne priestor na umiestnenie I ks propagačného panelu o rozmeroch:
4,00 m x 1,5 m v areáli ŠZA na Alejovej ulici 2 v Košiciach. Panel propaguje činnosť
materskej školy (príloha č.I).
3.2. Materská škola poskytne v rámci dohodnutej spolupráce ako protihodnotu priestor na
oplotení materskej školy na umiestnenie 1 ks propagačného panelu Mestskej časti Košice
-Juh, ktorý propaguje ihrisko Adventure golf MČ Košice -Juh, umiestnené vareáli ŠZA
(príloha č. 2).
IV.
Doba platnosti zmluvy a podmienky

skončenia

zmluvy

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 1.11.2013.
4.2. Platnosť zmluvy môže byť nkončená:
al dohodou zmluvných strán
bi výpoveďou niektorej zo zmluvných strán, s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začma plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

V.
Záverečné

ustauovenia

5.1. Pri riešení všetkých ostatných otázok, touto zmluvou výslovne neupravených,
sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych
predpisov.
5.2. Zmluva nadobúda
1.11.2013.

platnosť

a

dňom

jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť

dňa

"5.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomne a len so
súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to fonnou dodatkov, ktoré budú jej neoddeliteľnou
súčasťou.

5.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá
zmluvná strana.
5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určite
a bez uvedenia sa do omylu, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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Mestská časť Košice - Juh
zastúpená: ruDr. Jaroslav Hlinka, starosta
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Súkronmá športová maters I. škola, s.r.o.
zastúpená: Mgr. Jana Nimcová, konateľka
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