
Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

Zmluvné stany:
Základná škola
so sídlom
IČO:

Štúrova 18 , 907 O 1 Myjava
31202802

zastúpený: Mgr. Jaroslavom Foltínom, riaditeľom školy
ďalej len „škola"

a 
Vladimír Caltík
Narodený:
trvalý pobyt: Dolná štvrť 508,907 01 Myjava
č. účtu:

ďalej len „spolupracujúci"

Uzavreli zmluvu o spolupráci takto:
ČI. 1

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie služby: revízia regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne.
2. Spolupracujúci sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy v lehote od 24.1.2020 - 29.1.2020

Čl. 2
Cena za predmet plnenia zmluvy

1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Základná škola sa zaväzuje (zaslať na účet) spolupracujúcemu:
dohodnutú odmenu vo výške 400 € (slovom: štyristo) na účet spolupracujúceho v lehote do 30 dní
odo dňa skončenia tejto úlohy.

Čl. 3
Ostatné dojednané podmienky

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo všeobecne
záväzných predpisov na ochranu a bezpečnosť pri práci.

2. Na túto zmluvu sa nevzťahuje úrazové poistenie, spolupracujúci nesie osobnú zodpovednosť v prípade
úrazu a nebude si uplatňovať za vzniknutý úraz finančnú náhradu ani finančnú náhradu počas a po
skončení liečby v dôsledku úrazu.

ČI. 4
Záverečné stanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci
deň po jej zverejnení na webovej stránke školy.

2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že
bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle a nemajú proti jej forme ani obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 1
vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.

V Myjave, dňa

············································ ·····················································
Mgr. Jaroslav Foltín
Riaditeľ školy

Vladimír Caltík
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