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Zmluva o spolupráci č. 20/2023 cvc 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Názov:                Centrum voľného času, V jame 3, Trnava 
Sídlo:                  V jame 3, 917 01 Trnava 
IČO:                   00350052 
Číslo účtu:   SK29 5600 0000 0011 1243 3008 
Štatutárny orgán:        Mgr. Andrej Havlík, riaditeľ 
(ďalej len „CVČ“) 
 

a 
 

Názov:                Lukáš Hrošovský 
Sídlo:                 Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
IČO:                   52167674 
DIČ:    1124950376 
Štatutárny orgán:        Lukáš Hrošovský 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o spolupráci s nasledujúcim znením: 

Čl. I 

Predmet a účel spolupráce 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri fungovaní a tvorbe klubovní pre 
mladých a koncepcie pre CVČ a mesto Trnava v tejto otázke. 
 

Čl. II 

Doba spolupráce 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 9.2.2023 do 31.12.2023. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť na základe písomnej dohody 

zmluvných strán kedykoľvek počas trvania zmluvy. 

Čl. III 

Práva a povinnosti CVČ 

1. CVČ v spolupráci s mestom Trnava zabezpečí potrebné priestorové a materiálne vybavenie 
mládežníckych klubovní. 

2. CVČ zabezpečí dohody pre vedúcich jednotlivých klubovní. 
3. CVČ bude mesačne uhrádzať Lukášovi Hrošovskému faktúry vo výške 1650,- €.  
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Čl. IV 

Práva a povinnosti Lukáša Hrošovského 

1. Lukáš Hrošovský sa bude aktívne podieľať na tvorbe koncepcie mládežníckych priestorov 
v Trnave, ktorá bude „živým dokumentom“ a bude sa dopĺňať o špecifiká pre konkrétne 
priestory podľa lokality ich umiestnenia. 

2. Lukáš Hrošovský bude organizovať a osobne sa zúčastňovať na participatívnych stretnutiach s 
verejnosťou v mestských častiach, kde budú kreované nové klubovne. 

3. Lukáš Hrošovský vypracuje dotazníky pre žiakov a študentov s TP v mestských častiach, kde 
budú pripravované nové klubovne a vyhodnotí ich. 

4. Lukáš Hrošovský bude podporou pre koordinátorov mládežníckych priestorov, dobrovoľníkov 
a bude realizovať vzdelávania na zvyšovanie ich kompetencií.  

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa upravujú všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. 
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnou sa stáva dňom 

dohodnutým v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu, že túto 

zmluvu nepodpisujú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

V Trnave, dňa 9.2.2023 

 

                                                                   

 

  

   Mgr. Andrej Havlík                                                                               Lukáš Hrošovský 

         riaditeľ CVČ                                                                                            


