Zmluva o výkone zdravotnej asistenčnej služby
uzatvorená v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

1. občianske združenie
so sídlom:
IČO:
číslo účtu IBAN:
SWIFT/BIC:
zastúpený:
(ďalej len "dodávateľ")

Záchranári Martin
Komenského 4052/7, 03601 Martin
50434861
SK28 8330 0000 0021 0105 3733
FIOZSKBAXXX
Michal Repiščák, predseda občianskeho združenia

a
2. Stredná odborná škola technická, Nová 524/9, Piešťany
so sídlom:
Nová 524/9, 921 01 Piešťany
IČO:
00891568
DIČ:
2020538113
číslo účtu IBAN:
SK32 818000000070
0049 4452
zastúpený:
Ing. Jozef Porubčan - riaditeľ školy
zriaďovateľ:
Trnavský samosprávny kraj
(ďalej len "prijímater")
(ďalej len "zmluva")
Clánok I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok občianskeho združenia Záchranári Martin prostredníctvom
svojich
dobrovoľníkov (zdravotníckych záchranárov) vykonávať v čase stanovenom v článku III ods. 2 tejto zmluvy
v prospech prijímateľa
činnosť špecifikovanú v Článku II tejto zmluvy a záväzok prijímateľa činnosti
vytvoriť dodávateľovi vhodné podmienky k činnosti.

Clánok II
tinnosť
Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ vykonávať činnosť zdravotnej
aslstenčne] služby
lyžiarskeho kurzu v Jasenskej doline pre Strednú odbornú školu technickú v Piešťanoch.

počas

Clánok III
Miesto a trvanie výkonu činnosti
l. Miesto výkonu dobrovoľnlcke] činnosti je lyžiarske stredisko Jasenská dolina (okres Martin).
2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania činnosti v termíne od 07. Ol. 2020 do 12. Ol. 2020.

tlánok
Práva a povinnosti

IV

zmluvných strán

L Počas dobr.ovoInickej čínností je dodávateľ povinný:
a. pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu činnosti,
b. nepublikovať a nezverejňovať finančné záležitosti týkajúce sa projektov v mieste výkonu činnosti,
c. nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru činnosti.
2. Prijímateľ činnosti sa zaväzuje dodávateľovi po skončení činnosti na základe vystavenej faktúry uhradiť
v hotovosti príspevok na činnosť občianskeho združenia, ako aj ostatné nevyhnutné výdavky spojené
s vykonávaním činnosti vo výške 120,- Eur.
tlánokV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich skutočnej
a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.

Martin, dňa 07. 01. 2020

Dodávater

Piešťany, dňa

Prijímater
Ing. Jozef porubčan
rladiter školy

