
 

 

Dohoda o spolupráci č. 201408 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) 

 
 

Účastníci Dohody: 
 

 

1. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) 

Strojárenská 3 
040 01 Košice 
IČO: 31257402 
DIČ: 2021734902 
Zapísaná v registri: Krajský úrad v Košiciach pod č. OVVS / 9 / 2003 zo dňa 30.06.2003  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 0447192002/5600 
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ  
 

a 
 
2. Občianske združenie Detská železnica Košice (ďalej len „OZ DŽK“) 
Aténska 15  
Košice 040 13 
IČO: 42241189  
DIČ: SK 2023227657, nie je platcom DPH 
Zapísaný v registri: Ministerstvo vnútra SR pod č. VVS/1 – 900/90 – 371 49 zo dňa 09.03.2011 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu: 2920862649/1100  
Zastúpená: Mgr. Ľubomír Lehotský 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov Dohody pri spolupráci v 

rámci šírenia výstupov projektu ACCESS2MOUNTAIN a zvyšovania povedomia verejnosti a hlavne rodín 

s deťmi o multimodálnej doprave a využívaní verejnej dopravy ako prostriedku zachovania udržateľnej 

mobility a rozvoja na podujatí Rušňoparáda. 

2. Projekt ACCESS2MOUNTAIN (ďalej len „projekt A2M“) je financovaný z operačného programu Program 

Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-13, Juhovýchodná Európa. 



 

 

Článok II. 

Spôsob a podmienky spolupráce 

 

1. OZ DŽK sa zaväzuje zabezpečiť dostatočné priestory na umiestnenie stanov na propagáciu výstupov 

projektu A2M, dramatizáciu príbehov prispôsobených hlavnej téme – cesta po Košickom regióne 

historickými vlakmi a zabezpečenia tvorivých dielní pre deti tematicky prispôsobených propagovaniu 

železníc ako udržateľného dopravného prostriedku špecifikovaných nižšie v rámci Rušňoparády, ktorá sa 

uskutoční v dňoch 26.-27.apríla 2014 v Rušňovom depe v Košiciach. 

Aktivity v predpokladanom rozsahu 8 hodín/deň (spolu 16 hodín/2dni): 

 maskot Taši + doprovod (možnosť v kostýme) 

 informačný stan + dvaja informátori   

 stanovištia –  Vodníkovo (pohybová aktivita + kostýmovaný animátor)1 

Šikulkovo (skladačky, pexeso, drevené kocky + animátor) 

Hlavolamovo (logické a technické hračky + animátor)  

 tvorivé dielne  –  Tvoreníčkovo (výroba drobných predmetov rôznymi výtvarnými  

technikami, materiál + animátor)  

Korálkovo (výroba drobných šperkov, materiál + animátor) 

Cverničkovo (textilné techniky, materiál + animátor) 

 fotokútik 

Dramatizácia príbehov z rozprávkovej knihy tematicky prispôsobených hlavnej téme - vláčikom.  

Dramatizácie sa uskutočnia dva až tri krát v priebehu každého dna.  

2. ARR sa zaväzuje poskytnúť OZ DŽK potrebnú súčinnosť, ktorá je nutná k realizovaniu vyššie uvedených 

aktivít. 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. ARR sa zaväzuje k zaplateniu finančného príspevku za realizáciu aktivít uvedených v čl. II. tejto Dohody.  

2. OZ DŽK sa zaväzuje využiť poskytnutý príspevok výhradne na zabezpečenie aktivít uvedených v čl. II. tejto 

Dohody. 

                                                           
1 Všetky rekvizity a kostýmy sú vyhotovené na základe autorských ilustrácií z rozprávkového kráľovstva Tašíkovo (námety z Košického 

samosprávneho kraja) 

 



 

 

3. Finančný príspevok bol dohodnutý vo výške 3 350,- EUR, slovom: tritisíc tristopäťdesiat EUR. 

4. OZ DŽK vystaví faktúru za zrealizované aktivity najneskôr do 30.04.2014. Súčasťou faktúry bude aj 

preberací protokol. 

 

Článok IV. 

Doba trvania Dohody 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpísania do 30.04.2014. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník Dohody si prevezme jeden rovnopis. 

Obidvaja účastníci si Dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

2. Obsah tejto Dohody možno zmeniť alebo dopĺňať len písomne, formou očíslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch účastníkov Dohody. 

3. 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. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi Dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ARR. 

 

 

V Košiciach 31.03.2014 

 

 

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

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.     Mgr. Ľubomír Lehotský 

za ARR        za OZ DŽK 

 


