Zmluva o spolupráci
Uzavretá v zmysle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi
1/ Š k o l o u:

Stredná odborná škola technická
Ul. Kukučínova 483/12
058 01 Poprad
Zastúpená: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy
IČO: 00891541, DIČ: 2020654009
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0085 2323 0100
v banke: Prima banka Slovensko a.s.
(ďalej ako „škola“)
a

2/ S p o l o č n o s ť o u: TATRA INDUSTRY s.r.o.
Lemešany 465
082 03 Lemešany
IČO: 47 773 740 DIČ: 2024093720
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0032 8281 9455
v banke: VÚB, a.s.
(ďalej ako „spoločnosť“)
V záujme skvalitnenia prípravy absolventov školy pre prax a v zmysle predbežného rokovania
uzatvárajú
Vedenie školy a spoločnosť TATRA INDUSTRY s.r.o. túto dohodu o vzájomnej spolupráci

Čl. I
Účel Zmluvy
1. Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie užších všestranných väzieb medzi oboma zmluvnými stranami,
najmä zabezpečenie obojstranne prospešnej a dlhodobej spolupráci zmluvných strán, ktoré sa usilujú
o spojenie teoretickej a praktickej činnosti vedeckého a technického myslenia, premietnutie poznatkov
získaných pri teoretickom vyučovaní do podmienok technickej praxe.

Čl. II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán, v zmysle ktorej škola poskytne
priestor v strojárskych dielňach pre umiestnenie CNC obrábacieho centra.
2. Spoločnosť v záujme skvalitnenia výučby odborných predmetov umožní vybraným študentom
odbornú prax na CNC obrábacom centre pod dohľadom majstrov odborného výcviku.

Čl. III
Práva a povinnosti školy
1. Poskytnutie vhodných priestorov vrátane elektrickej prípojky a sociálnych zariadení.
2. Umožnenie prístupu povereným pracovníkom firmy na pozemok školy, parkovisko a na CNC
pracovisko v ľubovoľnom čase.
3. Umožnenie použitia zdvíhacieho zariadenia.
4. Škola v prípade záujmu bude spolupracovať pri zákazkovej činnosti.
5. Škola zabezpečí pre spoločnosť odvoz odpadu, teplo, vodu, parkovanie a elektrickú energiu, za čo
má nárok na odplatu.

Čl. IV
Práva a povinnosti firmy
1. Spolupráca pri odbornej praxi študentov.
2. Dodržiavanie interných pravidiel školy.
3. Dodržiavanie pravidiel BOZP.
4. Spoločnosť môže vykonávať vlastnú zákazkovú výrobu v ľubovoľnom čase a podľa vlastného
uváženia.
5. Spoločnosť môže na budove umiestniť svoje označenie za účelom propagácie a označenia
prevádzky firmy.
6. Akékoľvek stavebné úpravy môže spoločnosť vykonať len so súhlasom školy.

Čl. V
Dôvernosť informácií
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa týkajú jednotlivcov –
fyzických osôb, označujú zmluvné strany za dôverné informácie (ďalej len „dôverné informácie“),
o ktorých sú obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis alebo
písomná dohoda zmluvných strán nestanoví inak.
2. Za prísne dôverné informácie sa považujú aj informácie týkajúce sa zákaziek a zákazníkov
spoločnosti TATRA INDUSTRY s.r.o.
3. Za dôverné informácie sa nebudú považovať tie informácie, ktoré“
a) sú v čase uzatvorenia tejto Zmluvy verejne známe, alebo
b) sa stali po uzatvorení tejto Zmluvy verejne známymi inak, než porušením tohto článku, alebo
c) sú zmluvné strany povinné na základe zákona zverejniť alebo inak sprístupniť verejnosti.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna z nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany neposkytne tretej strane žiadnu dôvernú informáciu s výnimkou, ak jej to ukladá
platné právo alebo umožňuje táto Zmluva. To nezbavuje zmluvné strany možnosti poskytnúť
akúkoľvek dôvernú informáciu súdu alebo inému štátnemu orgánu, ak:
a) je súd alebo tento štátny orgán oprávnený takúto informáciu požadovať a ak je príslušná zmluvná
strana povinná túto informáciu súdu alebo inému štátnemu orgánu poskytnúť, alebo
b) ak by zmluvná strana neposkytnutím informácie súdu alebo inému štátnemu orgánu mohla utrpieť
vážnu ujmu na svojich právach alebo ujmu oprávnených záujmov.

Čl. VI
Doba platnosti Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka, a to od 1.6.2014 do 31.05.2015 s možnosťou predĺženia
tejto Zmluvy na dobu neurčitú.
Čl. VII
Špeciálne ustanovenia – príprava priestorov
1. Škola pripraví priestor pre inštaláciu CNC obrábacieho centra, čo znamená vyprataný priestor
s elektrickou prípojkou na stene.
2. Podlaha pod CNC obrábacie centrum zabezpečuje TATRA INDUSTRY
Čl. VIII
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odplate za poskytnuté služby školou pre spoločnosť –
odvoz odpadu, teplo, voda a parkovanie vo výške 150,00 Eur mesačne (škola nie je platcom DPH) .
Náklady na elektrickú energiu budú refaktúrované na základe skutočnej spotreby energie. Cena bude
vychádzať z aktuálneho cenníka dodávateľa elektrickej energie.
2.Škola vystaví faktúru za poskytnuté služby a odobratú elektrickú energiu vždy po uplynutí kvartálu.
Splatnosť faktúry je 30 dní.

Čl. IX
Ukončenie Zmluvy
1. Každá zo zmluvných strán má právo Zmluvu ukončiť iba spôsobmi uvedenými v tomto článku:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) výpoveďou s minimálne šesťmesačnou výpovednou lehotou,
2.Odstúpenie, výpoveď alebo dohoda musia mať písomnú formu a musia byť akceptované oboma
zmluvnými stranami.
3.V prípade neodôvodneného alebo predčasného ukončenia Zmluvy si spoločnosť môže nárokovať
úhradu ušlého zisku a ďalších nákladov súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy.

Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú
ustanoveniami v zmysle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov.
2. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami
odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami, inak je zmena Zmluvy neplatná. Zmenu sídla, adresy pre

poštový styk, e-mailovej adresy, čísla účtu, telefónnych čísiel, čísla faxu a mien kontaktných osôb nie
je potrebné vykonať dodatkom k tejto Zmluve. Postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto
skutočností doručené druhej zmluvnej strane podpísané oprávnenými zástupcami zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia
druhej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu,
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že túto Zmluvu podpisujú na základe vlastného rozhodnutia,
bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú
vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že
si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi osoby oprávnené konať v mene každej zmluvnej strany.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží každá zmluvná strana.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán.

V Poprade, dňa 02.06.2014

Za Strednú odbornú školu technickú:

......................................
Mgr. Beáta Bodišová
riaditeľka školy

Za TATRA INDUSTRY s.r.o.:

...........................................
Marek Pirožek
konateľ

