
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa §262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej ako „Zmluva“) 

 

Názov:   Nová škola S. Bíroša Bytča 
Právna forma:   Občianske združenie 
Sídlo:   Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 
IČO:   37911147 
Zastúpená:  Ľubicou Slotíkovou – štatutárnym zástupcom 
(ďalej len „OZ“)  

a 

Názov:   Základná škola 
Sídlo:   Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 
IČO:   37808591 
DIČ:   2021627487 
Zastúpená:   PhDr. Máriou Torousovou – riaditeľkou školy 
(ďalej len „ZŠ“)  

  

Čl. I Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca pri vytváraní podmienok pre vytvorenie optimálnych 
podmienok na výchovu  a vzdelávanie žiakov, skvalitnenia starostlivosti a výchovno-
vzdelávacích služieb.  

2. Účastníci tejto zmluvy pristúpili k jej uzatvoreniu v záujme nadviazania všestranne výhodnej 
spolupráce s cieľom naplnenia predmetu svojej existencie a plnohodnotného plnenia úloh 
vyplývajúcich pre každého účastníka tejto zmluvy a ustanovení všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

Čl. II Záväzky zmluvných strán 

OZ sa zaväzuje:  

1. Poskytovať finančné prostriedky na podporu výchovno – vzdelávacieho procesu a akcií 
organizovaných ZŠ. 

2. Zapájať sa do grantových výziev vyhlasovaných nadáciami a inými poskytovateľmi a podieľať 
sa na ich spolufinancovaní. 

3. Pomáhať pri organizovaní akcií a vzdelávacích aktivít na podporu všestranného rozvoja žiakov 
ZŠ. 

ZŠ sa zaväzuje:  

1. Poskytnúť bezodplatne na obdobie podľa zmluvy priestory ZŠ na činnosť a aktivity OZ. 

 



Čl. III Doba trvania a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Túto zmluvu možno ukončiť:  

a) vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán  
b) vypovedaním jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom oznámení. 
 

Čl. IV Osobitné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu a podpis oboch zmluvných 
strán.  

2. Po ukončení zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú splniť všetky záväzky, ktoré vznikli v období 
platnosti zmluvy. 

Čl. V Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a včas a poskytovať si vzájomnú 
súčinnosť.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť 1. 9. 2016.  

 
 
 
 
V Bytči 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
     Ľubica Slotíková      PhDr. Mária Torousová 
  za OZ        za ZŠ 


