Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Základná škola Starozagorská 8 Košice
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „Škola“)

PaedDr. Alexander Suchan
Starozagorská 8, 040 23 Košice
31985921
Dexia Banka Slovensko, a.s.
0503908002/5600

a
Knižnica pre mládež mesta Košice
zastúpená :
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „KMK“)

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Tajovského 9, 04 064 Košice
00189006
Dexia banka Slovensko a. s.
0502311001 / 5600

uzavreli spolu túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“).
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Nadväzujúc na doterajšiu úspešnú spoluprácu, ponúkajúc a využívajúc najnovšie teoretické
a praktické skúsenosti, rešpektujúc princíp obojstrannej výhodnosti pristupujú zmluvné strany
k uzavretiu tejto Zmluvy za dohodnutých podmienok.

Článok II.
Predmet zmluvy
1) Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca medzi školou a KMK, a to za účelom podpory
výchovno-vzdelávacieho procesu formou rozvíjania a realizácie knižnično-informačných služieb.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná spolupráca realizovaná na základe tejto Zmluvy je
bezplatná.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok IV.
Podmienky spolupráce
1) KMK sa zaväzuje
a) poskytovať knižnično-informačné služby pre žiakov a učiteľov školy,
b) bezplatne pravidelne organizovať a propagovať čitateľské, literárne, kultúrne podujatia pre
žiakov školy,
c) zaškoľovať používateľov knižnice,
d) pomáhať žiakom a učiteľom školy pri využívaní knižničných zdrojov,
e) aktívne sa zúčastňovať na seminároch, konferenciách a iných podujatiach organizovaných
jednou zo zúčastnených strán, ak pôjde o tematiku blízku druhej strane,
f) pravidelne analyzovať potreby školskej komunity a patrične na to podľa možnosti reagovať,
g) spolupracovať v oblasti propagácie a vzájomnej projektovej činnosti.

2) Škola sa zaväzuje
a) aktívne sa zúčastňovať na seminároch, konferenciách a iných podujatiach organizovaných
jednou zo zúčastnených strán, ak pôjde o tematiku blízku druhej strane,
b) spolupracovať v oblasti propagácie a vzájomnej projektovej činnosti.

Článok V.
Osobitné ustanovenia
1. KMK sa zaväzuje pri akvizičnej stratégii doplňovania knižničného fondu vychádzať prednostne
z potrieb školy v súlade s jej učebnými osnovami.
2. Škola sa vzhľadom na charakter KMK a osobitnú formu spolupráce zaväzuje zabezpečiť
a prevádzkovať na vlastné náklady primerané priestory pre potreby KMK v objekte školy v takom
minimálnom rozsahu, aký bol poskytnutý KMK doteraz. Škola tieto priestory bude udržiavať
v stave spôsobilom na užívanie a zabezpečí taktiež ich údržbu a upratovanie.
3. Premiestnenie KMK do iných priestorov je Škola oprávnená len po predchádzajúcom prerokovaní
s KMK.
4. Škola je oprávnená vykonávať kontrolu stavu priestorov je zodpovedná za dodržiavanie opatrení
podľa osobitných predpisov.
5. Vypovedať Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana, pričom výpovedná doba je tri mesiace
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Na vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahuje Obchodný zákonník.
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2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť uzavreté len písomnou formou, po odsúhlasení obidvomi
zmluvnými stranami.
3. Táto Zmluva je vyhotovená na troch stranách formátu A4 v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve
obdrží KMK a dve škola, z čoho jedno vyhotovenie obdrží Mesto Košice.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a je v súlade s §5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle školy - www.zsstarozagorska.sk. Zverejnenie na webovom sídle školy uskutoční škola
v nasledujúci deň po podpise oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpísali.

V Košiciach dňa 12.4.2011

V Košiciach dňa 12.4.2011

Za Školu:

Za KMK:

...............................................................

..................................................................

PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
riaditeľka KMK Tajovského 9 Košice

3

