ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
medzi
Poskytovateľom:

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Sídlo: Brezolupy 30, 957 01 Brezolupy
Zariadenie: Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠI pre
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch so sídlom:
Záfortňa 1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Zastúpené: Mgr. Janou Kupkovou, riaditeľkou
IČO: 17050154

a
Prijímateľom:

Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4,958 01 Partizánske
Zastúpené: doc. PaedDr. Jozefom Božikom PhD., primátorom
IČO: 00310905

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie špeciálno-pedagogickej starostlivosti pre deti Materskej školy
Malá Okružná 1039/18, Partizánske za účelom intervencií v oblasti narušenej komunikačnej
schopnosti s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti.
Článok 2
Podmienky realizácie
2.1 Individuálna logopedická intervencia bude poskytovaná deťom s narušenou komunikačnou
schopnosťou, ktoré sú klientmi Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch (ďalej CŠPP).
2.2 Odbornú činnosť bude zabezpečovať školský logopéd CŠPP PaedDr. Zdena Pšenková, ktorá
v tom čase zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa. Logopedická intervencia sa bude realizovať v
pondelok, v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch Materskej školy.
Článok 3
Oblasť spolupráce
Súčasťou poskytovaných služieb je:
- diagnostická činnosť
- poradenská činnosť (pedagogickým zamestnancom i zákonným zástupcom dieťaťa)
- metodická činnosť
- súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom
Článok 4
Financovanie
Horeuvedené činnosti sú poskytované CŠPP, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení. Na
základe toho je financované podľa normatívnych príspevkov pridelených zriaďovateľom, t.j. služby
CŠPP sú bezplatné.
Článok 5
Zmluvné obdobie
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie školského roku 2017/2018, od 12.10.2017 do
29.06.2018. V prípade potreby zmluvné strany môžu obsah článkov dohody meniť a dopĺňať po
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Článok 6
Zrušenie zmluvy
Zmluva o spolupráci môže byt zrušená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) jednostrannou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni doručenia výpovede,
c) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia pracovnej disciplíny, právnych predpisov vzťahujúcich
sa na prácu vykonávanú špeciálnym pedagógom, právnych predpisov na zaistenie BOZP, ochrany
majetku a hospodárneho zaobchádzania s majetkom mesta Partizánske, pričom odstúpenie je účinné
dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne
formou dodatkov a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou formou
doporučenej zásielky, ak v tejto zmluve nie je určené inak, na adresu zmluvnej strany uvedenú v
úvode tejto zmluvy alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane.
7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Partizánske.
7.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, táto
bola uzavretá slobodne a vážne a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Partizánskom dňa 10.10.2017

..........................................................
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.,v.r
primátor mesta

V Bánovciach nad Bebravou dňa 06.10.2017

.........................................
Mgr. Jana Kupková,v.r
riaditeľka CŠPP

