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SMLOUVA  č.  _____/…./2016/…….. 
právnické osoby v České strojnické společnosti 

 

 

 
I.  Předmět dohody 

 

Česká strojnická společnost                                                   IČ:   00506443 

    se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 

    zastoupená Ing. Přemyslem Malým, CSc., předsedou společnosti  

 

a 

 

    Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice IČO: 00420191  

 se sídlem:  Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice, SR DIČ: 202122 3897 

zastoupená:  Ing. Romanom Karaffom, PhD., ředitelem 

 

    uzavírají v souladu s ustanoveními článku 5 Stanov České strojnické společnosti  

registrovaných  u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 72 z  1.1.2014. 

 

smlouvu  o  členství 

 
    výše uvedené právnické osoby v České strojnické společnosti. 

     

II. Podmínky  členství    

Členství vychází z článku 5 stanov České strojnické společnosti.  

Člen - právnická osoba má právo: 

-  zúčastnit se svým zástupcem sjezdu společnosti 

-  aktivně se zúčastnit práce a ovlivňování činnosti ve vybraných sekcích společnosti 

-  dostávat informace o činnosti všech sekcí ČSS a pozvánky na odborné akce 

-  všichni zaměstnanci člena - právnické osoby mají právo zúčastnit se všech akcí   

    společnosti za členských podmínek ( tj. za zlevněný poplatek ). 
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III.  Členský příspěvek 

1. Na základě stanov ČSS byla dohodou stanovena výše členského příspěvku 5 000,- Kč.  Nový  

člen  se  zavazuje  zaslat tuto částku ihned po podpisu smlouvy o členství na konto České 

strojnické společnosti u Komerční banky, č. ú.  46536011/0100 na základě obdržené faktury. 

2. Bude-li v budoucnu výše ročního členského příspěvku dohodou změněna, bude změna řešena 

dodatkem k této smlouvě.   

3. Členský příspěvek bude až do ukončení členství zasílán na výše uvedený účet vždy na 

základě obdržené faktury. 

 

IV.  Závěrečná ustanovení 

1.  Členství v ČSS vzniká registrací ke dni podpisu této smlouvy. 

2.  Členství je touto smlouvou sjednáno na dobu neurčitou. 

3. Členství právnické osoby ve smyslu článku 5 Stanov ČSS zaniká buď písemnou výpovědí    

smlouvy o členství  nebo nezaplacením členského příspěvku nejpozději k 31.12. běžného 

roku. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních exemplářích, z nichž jeden obdrží člen a jeden 

Česká strojnická společnost. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Základní dokumenty ČSS (stanovy společnosti a 

organizační řád). 

6. Kontaktní osobou základního člena, pověřenou stykem s Českou strojnickou společností je:   

jméno:   Ing. Roman Karaffa, PhD. 

   telefon:  +421 905 216351 

 e-mail: riaditel@spslevice.sk 

 

V Praze dne       V Praze dne  

 

 

 

 

 

...............................................................        ............................................................ 

       Ing. Roman Karaffa, PhD.             Ing. Přemysl Malý, CSc. 

ředitel                             předseda 

 

 


