
Zmluva o §polupráci
uzafu greaá medň naíwwýrni sťanami:

Názov: Cenlrurn vol'ného času
Sídlo: Vjame 3,917 01 Trnava
tČo: 00350052
Čís1o účtu: 11124l.30a8l560a
Štatutárny orgá3: Mgí. Andťej Havlík, riaditeť
{ďalej len'CVC")

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kusý, PhD.
Síd1o: Odbojálska 4a,917 a2Trunva
tČo: 505470ů3
DIČ: 1B77617354

Zmllsné strany sa dohodli nauza*arcnite.jto zmluvy o spolupráci s nasledujúcim menírn:

čt.l
Predrnet a účet spolupráce

1- Predmďom zrrrluly je spoiupracazrrůuvm,ýchstrrán pri zabezpečovaní odborného psychologického

poradenstva pre klientov MAMA klubu na Limbovej ulici č. 4 v Tr:lave.

čl. n

,,illjl...;1,.., 1,,rlŤ.;l"*,r1 
DobasPoluPráce -

,.l. ,Táto zmluvajo,rrzatv.orcrránadobu určitu od 01. aL202I do 31" 12.Z.02I.

zi, Časové vynnedzsúe spolupnáce zmluvných stránje dojednané na utorok v čase od 9:00 do
trů:30 a v stredu v čase od 15:30 do 17:00.

3. Zrctuvtý vďahzáožený touto zmluyov jemožné ukončiť nazěklalepísomnej dohody
arrluvných stnán kedykol'vek počas ftvarlta zrlr;Juvy.

čl.gt
Ptávaa povinnosti CVČ

l. CVČ vyčtení v dohodnutom čase potrebný priestor zabezpačet.ire poradenských
a konzultačných služieb v rámci objektu MAMA klubu rra Limbovej ulici č. 4 v Trnave,

2- CYC zabszpďí riadny a nerušený priebeh poradenskýchakotlztltačnýclr služieb počas
celej doby spolupráce tzk, aby bolo rnožné dosiahnuť ritet te.lto zm7uvy.



čt. iv
Práva a povinnosti Mgr. Petra Kusého. FhD.

\,{gr. Peter Kusý, PhD, je oprár,nený uží:,at'poskl,tnuté priestolr; iba v rozsahu aza účelom
stanoveným podl'a tejto zmltrvy. a to po celú dobu spolupráce.
Mgr, Peter Kusý, PhD. je povinný, po skočení pos§tnutých služieb zabezpečit' poriadok a
čistoru použitého priestoru v N{AMA klube.
Mgr. Peter Kusý" PhD. sa zavázuje darovat'CVČ príspevok vo vý,ške 464 € zarck určený
naptevádz,ku a rozvoj činnosti MAN,{A klubu. Príspevok bude uhradený raz,do roka do
konca mesiaca október.

čt, t.
zár,erečné ustanovenia

Vzt'ah_v výslovne neupravené touto zmluvou sa upravriiú všeobecne záváz_nými prár,nymi
predpismi.
Zmen,v a doplnk_v tejto zmlur1 musia mat'písomnťr fbrmu.
Zmlutia sa v1,,hotovuje v dvoch ror.,nopisoc}r. po jednom pre každťr zmlul-nú stranu.
Zmluva nadobúda platnost'dliom podpistl oboma zmluvnÝmi stranami" účinnou §a stáva
dňom dohodnutým v čl. lI ods. 1 tejto zmlur1.
Zmltrvné stran_y prelrlasujú. že sa s obsahom tejto zmluv,v oboznánrili, rozumejit mu" že túto
znluvu nepodpisujú v tiesni ani za nápadne rrer,ýhodných podmienok. na znak čoho ju
vlastnoručne podpisuj ú,

V Trnave. dňa 21 " 12. ?02a

i.

1.

z^

_r,

4.

centrum voťného času

riaditel Kalokagatia - CVČ

Ktl§ý,PhD.


