Dohoda o odbornej spolupráci
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

SRRZ - Rodičovské združenie pri Gymnáziu
Beňovského 358/100
922 03 Vrbové
IČO: 17319617/1120
DIČ: 2021657803
Účet číslo: 1771847458/0200
IBAN: SK96 0200 0000 0017 7184 7458
SWIFT: SUBASKBX
Zastúpené: Mgr. Evou Masárovou, predsedníčkou Rodičovského združenia
(ďalej aj ako „škola“)
a
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO: 42337402
DIČ: 2023975107
IČ DPH: SK2023975107
Bankové spojenie IBAN: SK81 8180 0000 0070 0049 8226
V zastúpení: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka
Kontaktná osoba vo veciach plnenia zmluvy: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(ďalej aj ako „poskytovateľ „)

I.

Predmet dohody

1.1 Predmetom tejto Dohody je stanovenie rámca spolupráce medzi SRRZ – Rodičovským
združením pri Gymnáziu vo Vrbovom a NPPC - Výskumným ústavom rastlinnej výroby
v Piešťanoch a to v rozsahu poskytnutia priestorov laboratória a Génovej banky za účelom
rozšírenia teoretických vedomostí, ale hlavne praktických poznatkov a zručností
v predmetoch chémia a biológia v súlade s ich učebnými osnovami pod pedagogickým
a odborným dozorom poverených pracovníkov, ako aj umožnenie vykonávania
experimentálnej činnosti ako súčasť praktickej časti stredoškolskej odbornej činnosti
v podmienkach odborného laboratória.
1.2 Podmienky celodenného blokového vyučovania súvisiace s plnením predmetu tejto Dohody
sú bližšie konkretizované v Prílohe č.1 (príloha bude aktualizovaná priebežne pred začiatkom
príslušného školského roka). Počet hodín blokového vyučovania v príslušnom dni u
poskytovateľa bude maximálne 4 hodiny.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi
predpismi. Poskytovateľ poskytne priestory, príslušné prístrojové vybavenie a materiál
(chemikálie, sklo a pod.).
2.2 Zmluvné strany sa zaväzujú za účelom riadnej spolupráce poskytovať si vzájomnú súčinnosť
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
2.3 Škola sa zaväzuje poučiť študentov a svojich pracovníkov o právach a povinnostiach, ktorými
budú v priebehu spolupráce viazaní. Škola zabezpečí vybavenie študentov ochrannými odevmi
(plášť) pre prácu v laboratóriu.
2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť potrebnú odbornú, organizačnú a realizačnú podporu
prostredníctvom svojich odborných a pedagogických zamestnancov.
2.5 Škola uhradí poskytovateľovi náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy (poskytnutie
priestorov, spotreba materiálu, energie, čas a pod.) vo výške 25,00 eur (dvadsaťpäť eur)
vrátane DPH za jednu hodinu (60 minút) vyučovania na základe fakturácie poskytovateľa.
Poskytovateľ vykoná fakturáciu nákladov 2 x ročne v termínoch k 31.01. a k 31.05. príslušného
kalendárneho roka trvania zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany v auguste príslušného
kalendárneho roka vyhodnotia realizáciu spolupráce a podmienky jej ďalšieho pokračovania.
3.2 Túto Dohodu môže ktorákoľvek strana Dohody písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia
dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane Dohody.
3.3 Dodatky k tejto Dohode môže uzatvoriť aj iná oprávnená osoba, ktorá bude na tento úkon
písomne určená štatutárom príslušnej zmluvnej strany.
3.4 Túto Dohodu a jej prílohu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a riadne
očíslovaných dodatkov schválených a podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán Dohody. Ústne dohovory sú neplatné.
3.5 Strany Dohody vyhlasujú, že túto Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcich, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a na znak súhlasu ju podpísali.
3.6 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy
jedná o povinne zverejňovanú zmluvu.
3.7 Vo veciach neupravených touto dohodou platia primerane ustanovenia Občianskeho
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

3.8 Táto Dohoda a prípadné dodatky k nej sa vyhotovujú v dvoch exemplároch, z ktorých po ich
podpísaní dostane každá strana Dohody po jednom vyhotovení. Každý exemplár má hodnotu
originálu. Dohoda obsahuje Prílohu č. 1: „Rozpis denného blokového vyučovania
v analytickom laboratóriu a Génovej banke v spolupráci s odborom aplikovanej biológie
a genetiky v školskom roku 2017/2018“.

V Lužiankach dňa .............................

Za Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum:

........................................................
Ing. Zuzana Nouzovská
generálna riaditeľka

Vo Vrbovom dňa .............................

Za SRRZ - Rodičovské združenie pri Gymnáziu :

.....................................................
Mgr. Eva Masárová
predsedníčka Rodičovského združenia

