Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB , a.s., Bratislava - mesto
25829413/7500
00603481
2020372596
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

VAGUS, občianske združenie
Čelakovského 2, 811 03 Bratislava
Bc. Sergej Kára, predseda občianskeho združenia
Tatra banka, a.s.
2921857374/1100
42185971
Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR dňa
7.4.2011 pod č. VVS/1-900/90-373 90

(ďalej len „občianske združenie“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení poskytovania
nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce (Streetwork) ľuďom bez
domova na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) za účelom
znižovania rizík spojených so životom na ulici a cielenými sociálnymi intervenciami
skvalitňovať život cieľovej skupiny v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými
stranami do 31. 12. 2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,

c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Hlavné mesto a občianske združenie sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej
v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle
jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a) poskytovať občianskemu združeniu súčinnosť potrebnú na plnenie jeho povinností
podľa tejto zmluvy,
b) poskytnúť občianskemu združeniu finančný príspevok vo výške 10 000,- €
(slovom desaťťisíc eur) za účelom úhrady nákladov spojených so zabezpečovaním
poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce.
2. Občianske združenie sa zaväzuje:
a) v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke zo dňa 4.6.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1
tejto zmluvy, poskytovať ľuďom bez domova základné sociálne poradenstvo
terénnou formou, vyhľadávať ich v ich prirodzenom prostredí, podávať im
informácie o existujúcich sociálnych službách na území hlavného mesta,
b) poskytovať ľuďom bez domova ďalšie služby najmä sociálnu asistenciu, transport
v ohrození, výdaj stravy v teréne, výdaj šatstva, diek, spacích vakov,
c) najneskôr ku dňu skončenia zmluvy predložiť hlavnému mestu písomnú správu
o spôsobe použitia poskytnutého finančného príspevku.
Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je Mgr. Adriana Zahradníková.
Kontaktnou osobou za občianske združenie je Bc. Sergej Kára.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha, ktorou je Príloha č. 1 Cenová ponuka.

V Bratislave dňa 7.6.2012

V Bratislave dňa 7.6.2012

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za VAGUS, občianske združenie

.................................................
doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor

............................................
Bc. Sergej Kára v.r.
predseda

