Zmluva o spolupráci č. KP-1/2016

Zmluva o spolupráci č. KP-1/2016
(ďalej ako „zmluva“)
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Občiansky zákonník“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
(1)
Názov organizácie:
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Sídlo organizácie:
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO organizácie:
50012592
DIČ organizácie:
2120158645
zastúpená štatutárnym zástupcom
Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Peter Kulifaj, predseda komory
(ďalej ako „Komora“)
(2)
Názov organizácie:
Trojlístok, n.o.
Sídlo organizácie:
Konštantínova 2, 080 01 Prešov
IČO organizácie:
45738751
DIČ organizácie:
2023551871
zastúpená štatutárnym zástupcom
Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Bc. Gabriela Šostáková, riaditeľka organizácie
(ďalej ako „Trojlístok“)
(Komora a Trojlístok ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je dohoda zmluvných strán na spolupráci na projekte s názvom
Konferencia Drogy – mládež – dnes.
2. Komora v súvislosti s realizáciou projektu Konferencia Drogy – mládež – dnes sa zaväzuje:
a) podieľať sa na pokrytí nákladov spojených s podujatím až do výšky 230 € (slovom dvestotridsať EUR);
b) zabezpečiť propagáciu projektu na svojej web stránke www.socialnapraca.sk;
c) participovať na činnosti realizačného tímu zostaveného pre potreby uskutočnenia podujatia.
3. Trojlístok v súvislosti s realizáciou projektu Konferencia Drogy – mládež – dnes sa zaväzuje:
a) uvádzať komoru ako oficiálneho partnera podujatia, a to najmä zverejním loga a názvu komory na
propagačných materiáloch a výstupoch projektu;
b) poskytnúť zľavu členom a členkám komory z konferenčného poplatku.
Článok II.
Organizačné zabezpečenie
1. Osoba poverená Komorou organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy:
Mgr. Martina Gymerská, tajomníčka komory,
e-mail: tajomnik@socialnapraca.sk,
mobil: 0948 758 323.
2. Osoba poverená Trojlístkom organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD., koordinátor organizácie,
e- mail: jozko.vorobel@gmail.com,
mobil: 0907 398 559.
3. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých podstatných skutočnostiach súvisiacich
s realizáciou projektu a poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť.
4. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením svojich
povinností podľa tejto zmluvy.
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Článok III.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom jej účinnosti do 30. septembra2016.
2. Táto zmluva sa zrušuje:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá
zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva
ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou a musia
byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
3. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti
sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom).
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva
a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné
strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných právnych
predpisov.
6. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv
na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej zmluvy sa
zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere
zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.
7. Tato zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.
8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek
psychického lebo fyzického nátlaku.
V Prešove, dňa 18. júla 2016

V Bratislave, dňa

Trojlístok, n.o.:

Slovenská komora SP a ASP:

___________________________
Mgr. Bc. Gabriela Šostáková, štatutárna zástupkyňa

___________________________
Mgr. Peter Kulifaj, štatutárny zástupca
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