13/12
Z M L U V A O S P O L U P R Á C I uzavretá v
zmysle ust.§-u 269 ods. 2 Obeh, zákonníka
medzi

Poskytovatel':

Slovenská republika - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,
sídlom Komenského 215, 038 52 Sučany
Zastúpené :
RNDr. Vasil Borovský,
riaditeľ
IČO:
00 627 844
(ďalej len poskytovat e ľ")

Objednávateľ:

Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana
Hodžu, so sídlom Komenského 215, 038 52 Sucany
Zastúpené: MUDr. Igor Habánik, predseda
IČO:
37803344
(ďalej len „objednávateľ") na strane druhej

za nasledovných podmienok :
ČI. L Úvodné
ustanovenia
1.1 Na základe uznesenia Výboru ZRPŠ BGMH v Sučanoch, konaného dňa 18. 9. 2012 bolo uložené
predsedovi uzavrieť dohodu o spolupráci medzi vedením Školy a výborom ZRPŠ na Činnosti, ktoré
zabezpečí vedenie školy v prospech žiakov BGMH v Sučanoch a ktoré budú hradené z prostriedkov
ZRPŠ.
1.2 Z uvedeného dôvodu objednávateľ a poskytovatel' uzatvárajú za dole uvedených podmienok túto
zmluvu o spolupráci.

či. n.
Predmet zmluvy
2.3. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci (ďalej ien „zmluva") ]e stanovenie rozsahu spolupráce medzi
objednávateľom a poskytovateľom.
2.2. Poskytovatel' poskytne služby objednávateľovi špecifikované v článku V. tejto zmluvy.
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že služby, ktoré bude poskytovatel' poskytovať objednávateľovi, sa
poskytnú len tým žiakom, ktorých rodičia si riadne a načas splnia svoje povinnosti vyplývajúce z
členstva v ZRPŠ pri BGMH v Sučanoch, najmä uhradia vo výške a lehote schválený členský
príspevok pre školský rok 2012/2013 v sume EUR 130,00 (slovom jednostotridsať EUR) v termíne
splatnosti schválenom plenárnym zasadnutím ZRPŠ dňa 23. júna 2012.
2.4. V odôvodnených prípadoch môže výbor ZRPŠ žiadať o poskytnutie služieb aj pre žiakov tých
rodičov, ktorí sú v sociálnej núdzi a odpustenie alebo zníženie členského príspevku bolo schválené
výborom ZRPŠ.
Podrobnejšie podmienky pre priznanie odpustenia aiebo zníženia členského príspevku budú
stanovené výborom ZRPŠ individuálne na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu).

Cl. III.
Účel zmluvy
3.1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť zo strany poskylovaleľa pre objednávateľa služby, ktoré
nevyplývajú poskytovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak objednávateľ má
záujem o poskytnutie týchto služieb.
ČI. IV.
Doba platnosti zmluvy
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t j, pre školský rok 2012/2013.
4.2. K ukončeniu tejío zmluvy môže dôjsť len písomnou formou a í o dohodou zmluvných strán k
dojednanému dňu alebo výpoveďou, ktorú môže uplatniť ktorákoľvek zmluvná strana bez udania
dôvodu v rámci 3-mesačnej výpovednej doby.
4.3. Výpovedná doba začne plynúť í, dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
ČI. V. Práva a
povinnosti
5.1. Objednávateľ/ííížrtí/H/ď od poskytovateľa nasledovné služby :
5.1.1. Umožniť žiakom BGMH vykonanie štátnej jazykovej skúšky zjazyka anglického v zmysle
Školského zákona NR SR č. 245/2008 Z.z..
5.1.2. Pripraviť žiakov BGMH na získanie medzinárodnej skúšky (FCE, CAE, IELTS).
5.1.3. Umožniť vykonanie písomnej časti internej formy maturitnej skúšky v nebytových
priestoroch MsÚ v Martine (veľká zasadačka) alebo iných vhodných priestoroch.
5.1.4. Bezodplatne spravovať a používať knihy zakúpené z prostriedkov ZRPŠ; žiaci ktorých
rodičia nie sú Členmi ZRPŠ pri BGMH v Sučanoch zaplatia za zapožičanie učebnice z
knižného fondu ZRPŠ (v prílohe) poplatok 20,-€ za jeden titul.
5.1.5. Umožniť účasť žiakov na platených kultúrnych, športových, spoločenských a
alternatívnych programoch organizovaných BGMH na náklady ZRPŠ.
5.1.6. Poskytnúť štipendium žiakom piateho ročníka, ktorí prospeli s vyznamenaním a dosahovali
počas celého Štúdia na BGMH výborné výsledky.
5.1.7. Bezodplatne dodať Členom ZRPŠ na konci školského roku školský časopis (ročenku)
vydanú poskytovateľom a ďalšie školou vydané publikácie hradené z prostriedkov ZRPŠ.
Zverejňovať informácie o ZRPŠ v priestoroch Školy (nástenke) a webovom sídle školy
podľa potrieb ZRPŠ.
5.1.8. Spolupracovať pri hotovostných finančných operáciách ZRPŠ.
5.1.9. Zabezpečiť slávnostné ukončenie Štúdia a vyhodnotenie maturitných skúšok v priestoroch
Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch v blízkom
okolí.
5.1.10. Uhradiť Čiastočné náklady ( napr. na dopravu prípadne ďalšiu časť ) za žiakov súvisiacich
s organizovaním plaveckého a lyžiarskeho kurzu, kurzu na ochranu života a zdravia a
ďalších pohybových aktivít na základe rozhodnutia výboru ZRPŠ.
5.2. Poskytov&teľposkytne objednávateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy tieto služby :
5.2.1. Umožní žiakom BGMH vykonanie štátnej jazykovej skúšky zjazyka anglického
v zmysle Školského zákona NR SR č. 245/2008 Z.z., pričom za deti členov ZRPŠ náklady
s tým spojené uhradí ZRPŠ.
5.2.2. Pripraví žiakov BGMH na získanie medzinárodnej skúšky (FCE, CAE a IELTS), pričom
náklady s tým spojené uhradí ZRPŠ deťom svojich členov.
5.2.3. Umožní vykonanie písomnej Časti internej formy maturitnej skúšky v nebytových
priestoroch MsÚ v Martine (veľká zasadačka) alebo v iných vhodných priestoroch..

5.2.4.

Bezodplatné spravovanie a používanie kníh a učebníc z prostriedkov ZRPŠ; žiaci, ktorých
rodičia nie sú členmi ZRPŠ pri BGMH v Sučanoch, zaplatia za zapožičanie knihy alebo
učebnice z knižného fondu ZRPŠ (v prílohe) poplatok 20,-€ za jeden titul.
5.2.5. Zabezpečí účasť žiakov na kultúrnych, športových, spoločenských a alternatívnych
programoch organizovaných BGMH bezodplatne, poprípade formou refundácie.
5.2.6. Štipendium žiakom piateho ročníka, ktorí prospeli s vyznamenaním a dosahovali počas
celého štúdia na BGMH výborné výsledky.
5.2.7. Bezodplatne dodá členom ZRPŠ na konci školského roku školský časopis (ročenku) a iné
publikácie vydané poskytovateľom.
5.2.8. Zverejní informácie o ZRPŠ v priestoroch školy (nástenke) a webovej stránke školy podľa
potrieb ZRPŠ.
5.2.9. Spolupráca pri hotovostných finančných operáciách ZRPŠ.
5.2.10. Zabezpečí slávnostné ukončenie štúdia na BGMH a vyhodnotenie maturitných skúšok v
priestoroch Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch
v blízkom okolí, pričom za deti členov ZRPŠ náklady s tým spojené uhradí ZRPŠ.
5.2.11. Uhradí resp. prispeje na čiastočnú úhradu nákladov za žiakov členov ZRPŠ za účasť na
plaveckom a lyžiarskom kurze, kurze ochrany života a zdravia alebo inej pohybovej aktivite
a to na základe rozhodnutia výboru ZRPŠ.
5.3.
Za poskytnuté služby bude zo strany objednávateľa uhradená poskytovateľovi finančná
úhrada vo výške schváleného rozpočtu ZRPŠ na školský rok 2012/2013.
ČI. VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
6.1. Poskytovateľ poskytne žiakom objednávateľa služby špecifikované v článku V. tejto zmluvy len v
prípade, ak po celú dobu štúdia majú uhradené členské príspevky schválené plenárnymi
zasadnutiami ZRPŠ.
6.2. Výbor ZRPŠ v odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť o tom, že ustanovenia tejto zmluvy sa
budú vzťahovať aj na tých členov ZRPŠ, ktorí načas neuhradili členský príspevok pre školský rok
2012/2013.
6.3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa budú riadiť ust. Obchodného
zákonníka.
6.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá strana obdrží
po jednom rovnopise. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len v písomnej forme.
6.5. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne
s vylúčením tesne a nápadne nevýhodných podmienok túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Sučanv
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Za poskytovateľa:
f luviuei a .

RNDr. Vasil Dorovský
riaditeľ školy

*

Za objednávateľa:

k

MUDr^Igor Habáfnik
predseda ZRPŠ

//

