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ZMLUVA O SPOLUPRACI 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
pri výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve 

článok 1. 
Zmluvné strany 

1. Centrum dobrovoľníctva, n. o. 
so sídlom: Kamenského 21 , 97401 Banská Bystrica 
zastúpený: Mgr. Silvia Cochová, PhD., riaditeľka 
právna forma: nezisková organizácia 
IČO: 50 1100 39 
DIČ:: 
bankové spojenie: ČSOB, a. s 
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4346 1485 

(ďalej len ako „CD, n.o.") 

a 

2. Mesto Dubnica nad Váhom 
so sídlom: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpený: Mgr. Peter Wolf - primátor mesta 
IČO: 00317209 
DIČ: 2021339276 
bankové spojenie: VÚB a.s. 
IBAN: SK47 0200 0000 0000 1972 3372 

(ďalej len ako „Mesto") 

článok II. 
P reambula 

CD, n. o. je nezisková organizácia. Jej hlavným cieľom je podporovať vytváranie prostredia 
priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva tam, kde majú o to záujem. Prepája dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčky s organizáciami, ktoré chcú s dobrovoľníkmi/čkami pracovať. Motivuje ľudí 
k dobrovoľníctvu a učí organizácie a inštitúcie ako s dobrovoľníkmi pracovať a využíva k tomu 
rôzne metódy a formy. Jednou z nich sú aj dlhodobé dobrovoľnícke programy. 

Mesto je právnická osoba so záujmom zapojiť sa do dobrovoľníckeho programu Hlavičky . 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú v školskom roku 2019/2020 spolupracovať pri vytvorení 
podmienok na vznik dlhodobého dobrovoľníckeho programu Hlavičky (doučovanie detí 
prostredníctvo senior - dobrovoľníkov/čok) a za týmto účelom uzatvárajú túto zmluvy (ďalej 
len ako Zmluva"). 



článok III. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je implementácia dlhodobého dobrovoľníckeho programu Hlavičky, 
ktorý je príkladom medzigeneračnej dobrovoľníckej spolupráce. Súčasťou implementácie je 
aj mentoring pre koordinátoralkoordinátorku dobrovoľníkov spolupracujúcej do júna 2020. 

článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. CD. n. o. sa zaväzuje 
zaškoliť koordinátora/koordinátorku dlhodobého programu 
poskytnúť všetky potrebné dokumenty - minimálne štandardy implementácie ODP 
Hlavičky, dobrovoľnícke zmluvy, a i .. 
poskytne logo dlhodobého programu, logo Centra dobrovoľníctva, n. o. a logo ACF 
určené na propagáciu tejto aktivity 
zapracovať priebežné údaje poskytnuté organizáciou do priebežných aj záverečnej 

správe pre ACF 

B. Mesto sa zaväzuje v rámci spolupráce: 
koordinovať realizáciu a propagáciu dlhodobého programu v meste, v ktorom plánuje 
program realizovať 

implementovať dobrovoľnícky program Hlavičky aspoň do 1 ZŠ 
zasielať priebežne info o priebehu implementácie (do 20.3. a 20.6. 2020) svojej 
mentorke Anne Kniezovej. 
Foto- dokumentovať aktivity súvisiace s implementáciou (nábor a školenie senior 
dobrovoľníkov/čok, doučovanie, stretnutia, supervízie a i.) 
Na viditeľnom mieste v škole umiestniť logo programu Hlavičky, Centra 
dobrovoľníctva a Active Citizen Fund spolu s krátkou informáciou o dobrovoľníckom 

programe. 

C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

článok V. 
Doba trvania zmluvy a možnosti jej skončenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 01.02. 2020- 31. 7. 2020 
2. Zmluvu je možné skončiť aj pred dohodnutou dobou: 

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, v písomnej dohode o skončení 
Zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému Zmluva skončí. Ak deň skončenia Zmluvy nie je 
v dohode uvedený, skončí sa Zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola 
písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán, za podmienky 
zverejnenia dohody na webovom sídle mesta. 
b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu, pričom 
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výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana 
podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od zmluvy táto 
zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej strane. 

článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán 
podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci", pričom za takúto sa považuje 
požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu 
a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a 
bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná 
strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe 
vzniku záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 
rovnopisy. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 
dohode oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 4 7a 
Občianskeho zákonníka. 
V prípade, že druhá zmluvná strana nedodrží podmienky spolupráce, možno platnosť 
a účinnosť tejto zmluvy ukončiť odstúpením. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 
strany príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva 
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

VB k · B · · d' ..ž'ffot/2~20 ans ej ystnc1 na ............... . 

Mgr. Silvia Cochová, PhD. 
Riaditeľka 

Centrum dobrovoľníctva, n. o. 
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V Dubnici nad Váhom dňa 17.01.2020 

Mgr. Peter w61r 
Primátor llli;_Sta 

Mesto Dubnica na!J Váhom 
/ 

GDPR




