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

telefón:

055 / 68 22 811

e-mail:

jaroslav.tesliar@arr.sk

internetová adresa:

www.arr.sk

(ďalej len „ARR“)
2. Stredná odborná škola technická
sídlo:

Hviezdoslavova 5, Rožňava

zastúpené:

PaedDr. Diana Koštálová, riaditeľka

IČO:

17050545

telefón

058/7322646

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Strednej
odbornej školy technickej, Rožňava v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) 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 neurčitú od 04.06.2021.
Článok 3
Práva a povinnosti ARR

1.

ARR sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť so Strednou odbornou školou technickou, Rožňava pri realizácii
dažďovej záhrady tým, že zabezpečí po dohode s vedením, realizáciu 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 odporúčané zloženie
rastlín, ktoré majú byť vysadené v dažďovej záhrade.

3.

ARR zabezpečí v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom KSK nákup vybraného druhového zloženia rastlín
do dažďovej záhrady a aj samotnú realizáciu založenia dažďovej záhrady.

4.

ARR zabezpečí 1 informačný panel, ktorý bude stručne a názorne popisovať funkcie a význam dažďovej
záhrady.
Článok 4
Práva a povinnosti Strednej odbornej školy technickej

1.

Stredná odborná škola technická, Rožňava súhlasí s vybraným miestom na realizáciu dažďovej záhrady na
pozemku KSK, ktorý má v správe.

2.

Stredná odborná škola technická, Rožňava sa zaväzuje následne po dokončení dažďovej záhrady
ošetrovať dažďovú záhradu a udržiavať ju v stave, aby plnila svoj účel – zadržiavala zrážkovú vodu zo
strechy vybraných budov školy, najmä zavlažovanie v čase dlhšie trvajúceho sucha, pletie plevelných
druhov rastlín a podobne.
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 Stredná odborná škola
technická, Rožňava 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, 04. 06. 2021

Košice, 04. 06. 2021

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

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

Stredná odborná škola technická

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

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.

PaedDr. Diana Koštálová
riaditeľka

riaditeľ

-2-

