Zmluva o spolupráci č. 052/2-2/18
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
V zastúpení :
IČO :
DIČ :
DIČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN:

ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava
Ing. Miloslava Šavelová
179 710
20 20 801 728
SK 20 20 801 728
ČSOB BANKA
SK 35 7500 0000 0000 2584 9043

a
V zastúpení :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Register MV SR:

Preliezka, o.z.
Agátová 7/A
Michal Moško, MBA, generálny sekretár
37927914
TATRA BANKA BRATISLAVA
292783357/1100
VVS/1-900/90-29763
Článok I.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri realizácii denného jarného tábora pre deti, v rámci
výchovy a vzdelávania k ochrane prírody a biologickej rozmanitosti, ktorý sa uskutoční 6.3.2018.

Článok II.
Záväzky zmluvných strán
1. ZOO Bratislava sa zaväzuje:
uskutočniť pre deti program, ktorý je súčasťou prílohy č.1 tejto zmluvy.
2. Občianske združenie PRELIEZKA sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť pedagogický dozor, ktorý bude dodržiavať pokyny tvoriace súčasť tejto zmluvy v prílohe
č.2,
b) dodržiavať program, ktorý je súčasťou prílohy č.1 zmluvy
c) zabezpečiť stravovanie, preberanie a odovzdávanie detí a dodržiavať všetky platné právne predpisy
z hľadiska ochrany zdravia, hygieny, veterinárne predpisy, ako aj predpisy vzťahujúce sa na realizáciu
jarných táborov,
d) občianske združenie zodpovedá za škody na majetku ZOO Bratislava spôsobené pri realizácii
detských táborov. Škody na majetku sa zaväzuje odstrániť v adekvátnej kvalite, na svoje náklady a vo
svojej réžii, najneskôr do 14 dní odo dňa skončenia detských táborov.

Článok III.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky za účasť v detskom jarnom tábore bude vyberať občianske
združenie PRELIEZKA, z ktorých zabezpečí chod jarného táboru. PRELIEZKA poukáže na účet ZOO
Bratislava sumu 10,- EUR /za 1 deň/ za každé dieťa, ktoré sa denného jarného tábora zúčastnilo,
najneskôr do 14 dní odo dňa skončenia trvania jarného táboru, t. j. najneskôr do 20.3.2018.

Článok IV.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Jej platnosť začína podpísaním zmluvy oboma zmluvnými
stranami, účinnosť nadobúda deň po jej zverejnení. Platnosť zmluvy končí úhradou poplatku za každého
účastníka denného jareného tábora ZOO Bratislava.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny prípadne dodatky tejto zmluvy musia byť obojstranne odsúhlasené.
2. Vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva začína platiť dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinná je deň po jej zverejnení.
4. Každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnosti a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Bratislave dňa 2. marca 2018

................v.r.......................

...................v.r..................

Ing. Miloslava Š a v e l o v á

Michal Moško, MBA

riaditeľka ZOO Bratislaa

generálny sekretár Preliezka, o.z.

Príloha č. 1:
Program pre denný jarný tábor, ktorý zabezpečí ZOO Bratislava 6.3.2018
10:00 - 11:30

prednáška a prehliadka terária a exotária
prednáška o veľkých mačkách a prehliadka pavilónu šeliem

14:00 - 15:30

kŕmenie kôz kamerunských
prednáška a prehliadka pavilónu ľudoopov
prednáška a prehliadka žirafy a zebry

Pri vybraných druhoch zvierat poskytneme možnosť komentovaného kŕmenia zvierat
lektorom. Zmena programu vyhradená vzhľadom na chovateľské okolnosti týkajúce
sa jednotlivých uvedených druhov zvierat

Príloha č. 2:
Pokyny a inštrukcie k jarnému táboru v ZOO Bratislava
Inštruktori sa s deťmi musia dostaviť na program, ktorý zabezpečuje ZOO včas, naši zamestnanci
budú čakať maximálne 15 minút. Ak sa skupina do 15 minút nedostaví a ani telefonicky inštruktori
neoznámia oneskorenie, naši zamestnanci odchádzajú a daný program sa neuskutoční a nie je
možné z prevádzkových a organizačných dôvodov zabezpečiť program v náhradnom termíne.
Inštruktori sú povinní dohliadať na disciplínu detí aj počas programu, ktorý zabezpečujú lektori
ZOO Bratislava.

