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Zmluva o spolupráci č. 9/2023 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 

Meno a priezvisko: PhDr. Peter Kusý, PhD. - Psychoptimal 

Sídlo: Krátka 19, Biely Kostol, 919 34 

IČO: 50547003 

DIČ: 1077617354 
 

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 zabezpečovaní odborného psychologického 

poradenstva pre klientov MAMA klubu na Limbovej ulici č. 4 v Trnave. 

 

ČI. II  

Doba spolupráce 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 23.1.2023 do 31. 12. 2023. 

2. Časové vymedzenie spolupráce zmluvných strán je dojednané na  utorok v čase od 9:00 do 

10:30 a v stredu v čase od 15:30 do 17:00. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť na základe písomnej dohody 

zmluvných strán kedykoľvek počas trvania zmluvy. 

 

ČI. III 

Práva a povinnosti CVČ 

1. CVČ vyčlení v dohodnutom čase potrebný priestor zabezpečenie poradenských 

a konzultačných služieb v rámci objektu MAMA klubu na Limbovej ulici č. 4 v Trnave. 

2. CVČ zabezpečí riadny a nerušený priebeh poradenských a konzultačných služieb počas 

celej doby spolupráce tak, aby bolo možné dosiahnuť účel tejto zmluvy.  
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ČI. IV 

Práva a povinnosti Mgr. Petra Kusého, PhD. 

1. PhDr. Peter Kusý, PhD. - Psychoptimal je oprávnený užívať poskytnuté priestory iba v 

rozsahu a za účelom stanoveným podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu spolupráce. 

2. PhDr. Peter Kusý, PhD. – Psychoptimal je povinný po skočení poskytnutých služieb 

zabezpečiť poriadok a čistotu použitého priestoru v MAMA klube. 

3. PhDr. Peter Kusý, PhD. – Psychoptimal sa zaväzuje darovať CVČ príspevok vo výške 464 

€ za rok určený na prevádzku a rozvoj činnosti MAMA klubu. Príspevok bude uhradený raz 

do roka do konca mesiaca október.  
                 

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 23.1.2023        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

                  Mgr. Andrej Havlík      PhDr. Peter Kusý, PhD. 

                       riaditeľ CVČ
 


