ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
I.
Zmluvné strany
1. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.
sídlo:

Strojárenská 3, 040 01 Košice

zastúpená:

Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ

IČO:

31257402

DIČ:

2021734902

bankové spojenie:

Prima Banka, a. s.

IBAN účtu:

SK22 5600 0000 0004 4719 2002

telefón:

055/682 28 11

e-mail:

jaroslav.tesliar@arr.sk

internetová adresa:

www.arr.sk

(ďalej len „ARR“)
2. Občianske združenie pri SZŠ, Kukučínova 40, Košice 041 37
sídlo:

Kukučínova 40, Košice 041 37

zastúpená:

PaedDr. Dáša Šusterová, predsedníčka Občianskeho združenia pri SZŠ

IČO:

52293891

Bankové spojenie:

VÚB Banka

IBAN účtu:

SK 18 0200 0000 0041 0749 5857

telefón

055/6221216

(ďalej len „OZ pri SZŠ“)
3. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
sídlo:

Kukučínova 40, Košice 041 37

zastúpená:

PhDr. Anna Hencovská, MBA; riaditeľka

IČO:

00606758

telefón:

055/6221216

(ďalej len „SZŠ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zvýšení ekologickej hodnoty areálu Strednej
zdravotníckej školy, Kukučínova 40,Košice v rámci realizácie Akčného plánu Programu obnovy krajiny
Košického samosprávneho kraja, aktivita č. 5 pilotné projekty.
Cieľom Programu obnovy krajiny je prispieť k obohateniu areálu školy o ekostabilizačné a vodozádržné
prvky a zvýšiť tak odolnosť mesta Košice na dopady klimatickej zmeny.

Článok III.
Doba trvania
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 06. 2022 do 14. 10. 2022.

Článok IV.
Práva a povinnosti ARR
1. ARR sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť OZ pri SZŠ
ekostabilizačných a vodozádržných prvkov:

spolu s vedením SZŠ pri realizácii

a. Tvorba hmyzieho hotela
b. Inštalácia nádrží na dažďovú vodu
c.

Výsadba popínavých rastlín

d. Výsadba drevín do mobilných kvetináčov.
2.

pri realizácii vyššie uvedených aktivít budú vybrané miesta v rámci areálu školy s vedením školy a ARR
poskytne nevyhnutné odborné poradenstvo.

3.

ARR zabezpečí vypracovanie nevyhnutnej dokumentácie, ktorá bude obsahovať pracovný postup pri
zriaďovaní vyššie uvedených ekostabilizačných prvkov, použitý materiál a druhové zloženie rastlín a ich
množstvo, vrátane rozpočtu (viď príloha č. 1 tejto zmluvy).

4.

ARR sa zaväzuje uhradiť finančný príspevok pre nákup materiálu a sadbového materiálu
splátkach:
a. 880 EUR do 15. 06. 2022 (hmyzí hotel a nádrže na dažďovú vodu)
b. 1 000 EUR do 05. 09. 2022 (zelená stena a mobilná zeleň).

v dvoch

Článok V.
Práva a povinnosti OZ SZŠ
1.

OZ pri SZŠ Kukučínova 40, Košice sa zaväzuje vykonať:
a) Zakúpenie materiálu pre tvorbu hmyzieho hotela, nádrží na dažďovú vodu a navrhnutú
druhovú skladbu drevín, popínavých rastlín a mobilných kvetináčov
b) Tvorbu hmyzieho hotela,
c) výsadbu rastlín a drevín a následnú starostlivosť o výsadbu po dobu piatich rokov,
d) práce podľa dodanej dokumentácie.

2.

OZ pri SZŠ sa zaväzuje dodržiavať stanovený postup prác, použitie odporúčaných materiálov
a starostlivosť o zeleň; popísané v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.

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

4.

OZ pri SZŠ je povinné zabezpečiť pre všetkých pracovníkov osobné ochranné pracovné prostriedky.
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Článok VI.
Práva a povinnosti SZŠ
1. SZŠ, Kukučínova 40, Košice súhlasí s výberom miest pre hmyzí hotel, pre umiestnenie nádrží na
dažďovú vodu k vybraným odkvapovým rúram, pre umiestnenie výsadby popínavých rastlín a pre
umiestnenie mobilných kvetináčov v ktorých budú vysadené vybrané dreviny.
2. SZŠ sa zaväzuje zabezpečiť v spolupráci s OZ pri SZŠ alebo vlastnými kapacitami dodržiavať
odporúčania popísané v Prílohe č. 1 a to starostlivosť o zeleň (popínavé rastliny a dreviny v mobilných
kvetináčoch) po dobu piatich rokov. Taktiež zabezpečiť funkčnosť a inštaláciu nádrží na dažďovú vodu
(bližšie popísané v Prílohe 1 tejto zmluvy).
Článok VII.
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 4 rovnopisoch, z ktorých pre ARR sú určené 2 rovnopisy, OZ pri SZŠ
a SZŠ po jednom rovnopise.

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

Košice .... 05. 2022

Košice ..... 05. 2022

Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice n. o.

Občianske združenie pri Strednej zdravotníckej
škole, Kukučínova 40, Košice

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

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

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.
riaditeľ

PaedDr. Dáša Šusterová
Predsedníčka Občianskeho združenia

Košice .... 05. 2022

.........................................................
PhDr. Anna Hencovská, MBA
riaditeľka
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