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, PhD., 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 Košického kraja
sídlo:

Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

zastúpené:

Mgr. Miroslava Langerová, PhD., predseda

IČO:

42242789

DIČ:

2023390754

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

číslo účtu:

SK5909000000005022363673

telefón

0905 601 861

e-mail:

dckk@dckk.sk

Internetová adresa:

www.dckk.sk

(ďalej len „DCKK“ )

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri založení dažďových záhrad resp. iných
vodozádržných prvkov v areáloch vybraných stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
(ďalej len KSK), ktorých počet sa môže ešte meniť:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

SOŠ Gemerská, Košice
Stredná automobilová škola, Moldavská cesta 2, Košice
Školský internát, Považská 7, Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Škola v prírode, 044 81 Kysak
Gymnázium sa Šrobárovej ulici, 040 01 Košice

g. SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice
h. Gymnázium, Alejová 1, 040 01 Košice
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 15.06.2020 do 30.11.2020.

Článok 3
Práva a povinnosti ARR
1.

ARR sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť DCKK pri realizácii dažďových záhrad resp. iných vodozádržných
prvkov 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 projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať okrem
osadzovacieho plánu s priečnym profilom aj pracovný postup pri zriaďovaní dažďovej záhrady. Taktiež
bude obsahovať nevyhnutne potrebný materiál, jeho množstvo, počet a druhové zloženie rastlín, ktoré
majú byť vysadené v dažďovej záhrade resp. iných vodozádržných prvkov.

3.

ARR zabezpečí informačné panely, ktoré budú popisovať funkcie a význam dažďovej záhrady resp. iných
vodozádržných prvkov.

4.

ARR sa zaväzuje uhradiť finančný príspevok na práce pri založení 8 dažďových záhrad, resp. iných
vodozádržných prvkov, tak ako sú špecifikované v článku 4 tejto zmluvy, a to sumou 2 000 EUR za každú
dažďovú záhradu v troch splátkach:
a. 6 000 EUR do 22. júna 2020 s odovzdaním založenej min. 1 dažďovej záhrady najneskôr
do 10. 07. 2020.
b. 4 000 EUR do 15. septembra 2020 s odovzdaním založených min. 3 dažďových záhrad do
10. 09. 2020
c. 6 000 EUR do 15. októbra 2020 s odovzdaním ostávajúcich založených dažďových záhrad
do 31. 11. 2020 (podľa článku 2, bod1).
Ak by realizácia iného vodozádržného opatrenia ako dažďovej záhrady vyžadovalo viac financií,
navýšenie bude obojstranne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.
ARR po zriadení dažďových záhrad DCKK, zabezpečí zmluvou o spolupráci, aby vedenie školy prijalo
opatrenia na následné ošetrovanie a údržbu dažďovej záhrady v budúcnosti.

5.

Článok 4
Práva a povinnosti DCKK

1.

DCKK sa zaväzuje vykonať výkopové práce a vykonať potrebné terénne úpravy podľa projektovej
dokumentácie pre zabezpečenie funkčnosti dažďových záhrad.

2.

DCKK zabezpečí nákup nevyhnutne potrebného materiálu na vybudovanie dažďových záhrad, najmä:
mulčovaciu kôru, zeminu, trávne osivo, hnojivo a ďalšie. Rovnako zabezpečí občerstvenie a preplatenie
cestovného pre dobrovoľníkov.

3.

DCKK zabezpečí nákup navrhnutého druhového zloženia rastlín do dažďovej záhrady podľa špecifikácie
v projektovej dokumentácii.

-2-

4.

DCKK sa zaväzuje dodržiavať stanovený postup prác
naprojektovaných materiálov.

v projektovej dokumentácii a

použitie

5.

DCKK sa zaväzuje odovzdať ARR zrealizované založené dažďové záhrady preberacím protokolom
v termínoch dohodnutých v článku 2 a 3, bod 4 tejto zmluvy.

6.

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

7.

DCKK je povinné zabezpečiť pre všetkých pracovníkov osobné ochranné pracovné prostriedky.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

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 DCKK 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, 19. 06. 2020

Košice, 19. 06. 2020

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

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

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

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.

Mgr. Miroslava Langerová, PhD.

riaditeľ

predseda
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