ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:
1. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
sídlo:

Strojárenská 3, 040 01 Košice

zastúpený:

Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ

IČO:

31257402

DIČ:

2021734902

bankové spojenie:

Prima Banka a.s.

číslo účtu:

SK22 5600 0000 0004 4719 2002

telefón:

055 / 68 22 811

e-mail:

jaroslav.tesliar@arr.sk

internetová adresa:

www.arr.sk

(ďalej len „ARR“)
2. Dobrovoľnícke centrum Košice – organizačná jednotka Inštitútu pre otázky samosprávy o.z.
sídlo:

Jenisejská 4, 040 12 Košice

zastúpené:

Mgr. Martin Ištvan, riaditeľ

IČO:

45 792 852 0001

DIČ:

21 204 046 827

bankové spojenie:

FIO banka a.s.

číslo účtu:

SK71 8330 0000 0028 0120 0511

telefón

info@dobrekosice.sk

(ďalej len „DCK“ )

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri založení dažďových záhrad vo vybraných troch
stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK):
a. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
b. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
c. Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 1 Košice – Barca
v rámci realizácie Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja, aktivita č. 5
pilotné projekty.
Cieľom Programu obnovy krajiny je prispieť k zvýšeniu ekologickej hodnoty krajiny jej obohatením
o ekostabilizačné krajinné a o vodozádržné prvky.

Článok 2
Doba trvania
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 05.09.2019 do 30.11.2019.

Článok 3
Práva a povinnosti ARR
1.

ARR sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť DCK pri realizácii 3 dažďových záhrad tým, že zabezpečí po
dohode s vedením vybraných stredných škôl pozemky v rámci areálu školy, ktoré sú vhodné na založenie
dažďovej záhrady a poskytne nevyhnutné odborné poradenstvo.

2.

ARR zabezpečí vypracovanie nevyhnutnej dokumentácie, ktorá bude obsahovať pracovný postup pri
zriaďovaní dažďovej záhrady, použitý materiál, jeho množstvo, počet a druhové zloženie rastlín, ktoré majú
byť vysadené v dažďovej záhrade.

3.

ARR zabezpečí nákup vybraného druhového zloženia rastlín do každej dažďovej záhrady

4.

ARR zabezpečí 3 informačné panely, ktoré budú popisovať funkcie a význam dažďovej záhrady.

5.

ARR sa zaväzuje uhradiť finančný príspevok na práce pri založení troch dažďových záhrad, tak ako sú
špecifikované v článku 4 tejto zmluvy 2 500 EUR do 11. 09. 2019.
ARR po zriadení dažďových záhrad DCK, zabezpečí, aby vedenie školy prijalo opatrenia na následné
ošetrovanie a údržbu dažďovej záhrady v budúcnosti.

6.

Článok 4
Práva a povinnosti DCK

1.

DCK sa zaväzuje vykonať výkopové práce, potrebné terénne úpravy pre zabezpečenie funkčnosti 3
dažďových záhrad, výsadbu rastlín po ich dodaní a ďalšie práce podľa dodanej dokumentácie.

2.

DCK sa zaväzuje dodržiavať stanovený postup prác, použitie odporúčaných materiálov pri zriaďovaní
dažďových záhrad.

3.

DCK zabezpečí nákup potrebného materiálu na vybudovanie dažďových záhrad, najmä: piesok, štrk,
kamene, zeminu, fólie, drevo a ďalšie.

4.

DCK sa zaväzuje nainštalovať 3 informačné panely o fungovaní dažďovej záhrady v bezprostrednej
blízkosti zriadených dažďových záhrad na stojan, stenu alebo inak, podľa dohody s vedením strednej
školy, v areáli ktorej sa dažďová záhrada zriadila.

5.

DCK je povinné zabezpečiť práce súvisiace so zriadením dažďovej záhrady v súlade so všetkými
pracovnoprávnymi povinnosťami či už práce budú vykonávané dobrovoľníkmi alebo na tento účel najatými
pracovníkmi, pri dodržiavaní predpisov o bezpečnosti práce.

6.

DCK je povinné zabezpečiť pre všetkých pracovníkov osobné ochranné pracovné prostriedky.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
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1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle ARR.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou riadne očíslovaných písomných
dodatkov k tejto zmluve, inak sú neplatné.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
4.

Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých ARR sú určené 2 rovnopisy a DCK 1 rovnopis.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich
skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Košice, 05. 09. 2019

Košice, 05. 09. 2019

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Dobrovoľnícke centrum Košíc
org. jednotka IOS o.z.

..........................................................

.........................................................

Ing. Jaroslav Tešliar

Mgr. Martin Ištvan

riaditeľ

riaditeľ
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