Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1. Detský domov Svidník:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
(ďalej ako „DeD“)

Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
00 188 298
2020790915
Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ

a
2. Občianske združenie Moje mesto – moje miesto:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
(ďalej ako „OZ“)

Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
42 385 229
2120097232
Mgr. Ivan Kolečava, predseda

Po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, oprávnení s predmetom tejto zmluvy voľne nakladať
a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, uzatvárajú jej účastníci túto zmluvu:

Článok I
Účel spolupráce
1) Účelom spolupráce zmluvných strán je najmä:
a) rýchlejšie a vzájomne koordinované riešenie úloh a povinností, ktoré vzniknú pri vzájomnej
spolupráci medzi zmluvnými stranami,
b) dosiahnutie efektívnej komunikácie a spoločného postupu pri rozhodovaní o najdôležitejších
otázkach týkajúcich sa vzájomnej spolupráce medzi zmluvnými stranami,
c) smerovanie činnosti „DeD“ a „OZ“ k vytváraniu možností využitia výsledkov vzájomnej spolupráce.
2) K dosiahnutiu spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú jednať tak, aby neboli poškodené záujmy
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok II
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii cieľov
a činností uvedených v bode druhom článku II tejto zmluvy tak, aby došlo k naplneniu účelu spolupráce
uvedenému v článku I tejto zmluvy.
2) Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať a budú si poskytovať vzájomnú súčinnosť najmä
pri plnení nasledujúcich cieľov a činností:
a) zlepšovanie úrovne sociálnych služieb a služieb pre maloletých,
b) zvýšenie sociálnej súdržnosti,
c) zameranie sa na individuálny prístup a metódy práce s jednotlivcami, skupinami a komunitami,
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d) zabezpečenie plánovaného a cieleného vzdelávania pre pracovníkov v sociálnych službách
a zamestnancov „DeD“,
e) podpora nových foriem sociálnej pomoci a pomoci maloletým,
f)

zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti marginalizovaných a sociálne znevýhodnených skupín,
vrátane maloletých,

g) zlepšovanie finančnej a právnej gramotnosti marginalizovaných a sociálne znevýhodnených
skupín, vrátane maloletých,
h) organizovanie diskusií, prednášok, seminárov, prezentácií a súťaží,
i)

podpora národnostných menšín a etnických skupín,

j)

získavanie grantov a dotácií z dotačných a grantových programov,

k) vydavateľská, publikačná a produkčná činnosť,
l)

organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

m) organizovanie verejnoprospešných činností,
n) organizovanie verejných zbierok a benefičných podujatí.
o) podpora projektov na ochranu a skvalitnenie životného prostredia,
p) ochrana vodných zdrojov, fauny a flóry,
q) podpora aktívneho prístupu a vzťahu občanov k zodpovednosti a ochrane životného prostredia,
r)

podpora ekologických projektov,

s) zabezpečenie využívania alternatívnych zdrojov energie,

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) „DeD“ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť komplexný manažment a personálne zabezpečenie pre vzájomnú spoluprácu s „OZ“,
b) poskytnúť konzultácie a poradenstvo vo všetkých fázach procesu vzájomnej spolupráce s „OZ“,
a to prostredníctvom vlastných zamestnancov, ako aj externých odborníkov spolupracujúcich
s „DeD“ a
c) zabezpečiť komunikáciu s tretími osobami za účelom dosiahnutia úspešných výsledkov pri
vzájomnej spolupráci s „OZ“.
2) „OZ“ sa zaväzuje:
a) poskytnúť personálne a materiálne vybavenie pri zabezpečovaní a plnení úloh vyplývajúcich zo
vzájomnej spolupráce pri plnení cieľov a činností podľa bodu 2 článku II tejto zmluvy,
b) zabezpečiť získanie sponzorov pri plnení činností a cieľov vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce,
c) poskytnúť konzultácie a poradenstvo vo všetkých fázach procesu vzájomnej spolupráce s „DeD“,
a o prostredníctvom vlastných členov „OZ“, ako aj externých odborníkov spolupracujúcich s „OZ“
a zabezpečiť komunikáciu s tretími osobami za účelom dosiahnutia úspešných výsledkov pri
vzájomnej spolupráci s „DeD“.

Článok IV
Doba trvania zmluvy
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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2) Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu.
Zmluvný vzťah sa skončí doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3) Zmluvný vzťah možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu
ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2) Zmeny a aktualizácie tejto zmluvy sú možné len očíslovaným dodatkom v písomnej forme a na základe
dohody zmluvných strán.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešené vzájomnými
rokovaniami.
5) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak toho
ju podpísali.
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