DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
Účastníci dohody:
Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby č. OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0447192002/5600
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ
(ďalej len „ARR Košice, n.o.“)
a
Názov:
Občianske združenie Spektrum - Východ
Sídlo:
Banícka 1489/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísané:
v Evidencii občianskych združení č. VVS/1-900/90-26084-2
IČO:
355 67 597
DIČ:
202 201 5732
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0573435001/5600
Zastúpená:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., podpredsedníčka
(ďalej len „OZ Spektrum - Východ“)
(spolu ďalej len „účastníci dohody“)
uzatvárajú túto Dohodu o spolupráci za nasledovných podmienok
Čl. I
Predmet dohody
1. Účastníci dohody
dokumentov:

sa

zaväzujú

spolupracovať

na

príprave

nasledovných

A) Spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Stratégia pre
integráciu marginalizovaných komunít v KSK na roky 2016 – 2020,
konkrétne:

a) Posúdenie a prípadné doplnenie analytickej časti Stratégie na základe
zozbieraných informácií a podkladov k 30.10.2015.
b) Vypracovanie návrhu strategickej časti vrátane definovania priorít, cieľov,
opatrení a akčného plánu pre KSK v rámci kompetencií KSK.
c) Aktívna účasť na predstavení dokumentu a diskusii s relevantnými aktérmi
vo forme okrúhlych stolov (min. 1x)
Predpokladaný rozsah práce za časť A) v hodinách: 250
Termín dodania dokumentu A): priebežne najneskôr do 15.2.2016
B) Spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Koncepcia rozvoja
sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020, konkrétne:
a) Posúdenie a prípadné doplnenie analytickej časti Koncepcie na základe
zozbieraných informácií a podkladov k 30.10.2015.
b) Vypracovanie návrhu strategickej časti vrátane definovania prioritných
opatrení a aktivít pre oblasť sociálnych služieb v Košickom kraji a akčného
plánu pre KSK v rámci kompetencií KSK.
c) Aktívna účasť – odborné vedenie/facilitácia na predstavení dokumentu
a diskusii s relevantnými aktérmi vo forme okrúhlych stolov (min. 1x)
Predpokladaný rozsah práce za časť B) v hodinách: 140
Termín dodania dokumentu B): priebežne najneskôr do 15.12.2015
Čl. II
Platobné podmienky
1. Za účelom realizácie predmetu dohody ARR Košice, n.o. poskytne OZ Spektrum Východ. na základe faktúry na tento účel príspevok v jednotkovej cene 25
€/hod., čo pri predpokladanom rozsahu prác predstavuje maximálnu celkovú
sumu 9 750,00 EUR (slovom deväťtisícsedemstopäťdesiat eur).
2. Faktúru je možné vystaviť po dodaní a prevzatí predmetu dohody na základe
preberacieho protokolu podpísaného riaditeľom ARR Košice, n.o..
3. OZ Spektrum - Východ sa zaväzuje využiť poskytnutý príspevok výhradne na
zabezpečenie aktivít definovaných v Čl. I tejto dohody.
Čl. III
Doba trvania dohody
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to dňa dodania a vyplatenia predmetu
dohody.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom ARR Košice, n.o. si po jej
podpísaní prevezme dva rovnopisy a OZ Spektrum – Východ jeden rovnopis.
2. Obidvaja účastníci si dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
3. Obsah tejto dohody možno zmeniť alebo dopĺňať len písomne, formou
očíslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch účastníkov
dohody.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ARR Košice,
n.o..

V Košiciach, dňa 18.11.2015

......................................................................
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.
riaditeľ ARR Košice, n.o.

......................................................................
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
podpredsedníčka OZ Spektrum - Východ

