
Zm|uva o spolupráci
uzaty orená medzi zmluvnými stranami:

Názov: Centrum vol'ného času, V jame 3, Trnava
Sídlo: V jame 3,917 01 Trnava
tČo: 00350052
Číslo účtu: SK48 5600 0000 0011 1243 8001

Štatutárny orgán: Mgr. Andrej Havlík, riaditel'
(ďalej len,,CVČ")

a

Názov: AKTIVITY PRE DETI, obč. združ.
Sídlo: Ružindolská3,gl7 01 Trnava
tČo: 42296404
DIČ: 2023992245
Štatutárnyorgán: Ing,ZuzanaMrázová,predsedníěka
(ďalej len,,AKTIVITY PRE DETI")

Zm|uvné strany sa dohodli nauzafrorení tejto zmluvy o spolupráci s nasledujúcim znením:

člr
Predmet a účel spolupráce

1, Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpeéoÝaní licencovaného programu
hudobného vzdelávania pre deti YAMAHA pre klientov MAMA klubu na Limbovej ulici č, 4
v Trnave.

čl rr

Doba spolupráce

1. Táto zmluvaje uzatvorená na dobu určitu od09.02.2022 do 3LI2.2022.
2. Časové vymedzenie spolupráce zmluvných strán je dojednané nakaždý pondelok od 16.30 do

l8.00 hod. akaždý štvrtok od 9.00 do 11.30 hod a od l6,30 do 18,00 s v}nimkou školských
préndnin,

3, Zmluvný vďah založený touto zmluvou je možné ukončiť na základe písomnej dohody
zmluvných strán kedykol'vek počas trvani a zmluvy.

čt. ut

Práva a povinnosti CVČ

1. CVČ vyčlení v dohodnutom čase potrebný priestor na ,rliučbu programov hudobnej školy
YAIW\HA v rámci objektu MAMA klubu na Limbovej ulici č. 4 v Trnave,

2. CYČ zabezpeěí riadny a nerušený priebeh vYučby počas celej doby spoluprácetak,aby bolo
možné dosiahnuť úěel tejto zmluvy,



1.

cI.IV

Práva a povinnosti AKTIVITY PRE DETI

AKTIVITY PRE DETI je oprávnené uživať poskytnuté priestory iba v rozsahu a za úěelom
stanoveným podl'a tejto zmluvy, a to po celú dobu spolupráce.
AKTIVITY PRE DETI je povinné po skočení vl,uěby zabezpeéiť poriadok a čistotu
použitého priestoru v MAMA klube.

AKTIVITY PRE DETI sazavázuje darovať CVČ príspevok vo výške 0,50 € zakaždiosobu
zúěastnenú na platených kurzoch hudobnej školy YAMAFIA a deň, určený na prevádzku
arozvoj činnosti MAMA klubu. Príspevok bude uhradený v termíne do 15.11.2022.

Cl. V

záverečné ustanovenia

l. Yďahy výslovne neupravené touto zmluvou sa upravujú všeobecne záváznými právnymi
predpismi.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať Písomnú formu.
3. Zmluva savyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zmluvnú stranu.

4, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnou sa stáva dňom
dohodnutým v čl. il ods. l tejto znluly.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu, že túto
zmluvu nepodpisujú v tiesni ani za nápadne neqýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoruěne podpisujú.

V Trnave, dňa 09. 02. 2022

2.

a

riaditel'

Ing. ZuzanaMrázová

predsedníěka

Za AKTIVITY PRE DE'
voíného času
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