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Zmluva o spolupráci 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

(ďalej v texte len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

medzi 

 

Názov:         Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. 

Sídlo:   Komenského 48, 010 01 Žilina 

IČO:   37905783 

DIČ:   2021786393 

Zastúpenie:  Mgr. Katarína Janurová, riaditeľka 

Bankové spojenie:      Prima banka a. s., Žilina 

IBAN:   SK19 5600 0000 0003 5447 8001 

(ďalej len ako „RA ŽSK“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

   

Názov:         V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 

Sídlo:   Ústie na Priehradou 41, 028 01 Trstená 

IČO:   42217202 

DIČ:   2023 297 287 

Zastúpenie:  Mgr. Branislav Kožuch, predseda 

Bankové spojenie:      Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:   SK6175000000004013975251 

(ďalej len ako „OZ V.I.A.C.“) 
 
(Spoločne aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom vzájomnej spolupráce v rámci spoločných 

aktivít súvisiacich s Rokom dobrovoľníctva, vyhláseným dňa 18.03.2021 Žilinským 

samosprávnym krajom. 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca Zmluvných strán na jednotlivých činnostiach 

 uvedených v tomto bode, a to v súlade s Čl. II. tejto Zmluvy: 

a) Príprava obsahu a moderovanie online dobrovoľníckych raňajok dňa 9. decembra 

2021, a to od 8.00 hod do 10:00 hod; 

b) Príspevok o organizácii a dobrovoľníckych príležitosti Žilinského dobrovoľníckeho 

centra a možnosti zapájania sa do dobrovoľníctva pre stredoškolskú mládež počas 

online konferencie Zaži dobrovoľníctvo, už sa skúsenosťou dňa 13. decembra 2021; 

c) Realizácia online kampane dobrovoľníctva (ŽDC, dobrovoľníckych programov, 

služieb a príležitostí pre dobrovoľníkov a organizácie) na oslovovanie dobrovoľníkov 

v časovom horizonte od 07. do 31. decembra 2021; 

d) Vytvorenie pracovnej skupiny za účelom prípravy harmonogramu prác a krokov 

spojených s tvorbou Koncepcie dobrovoľníctva ŽSK. 
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Článok II. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. OZ V.I.A.C. sa zaväzuje: 

a) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. a) tejto Zmluvy zabezpečiť 

moderovanie online dobrovoľníckych raňajok , a to pod dozorom zodpovednej osoby 

z RA ŽSK, taktiež zabezpečiť primerané internetové spojenie a platformu na 

konferenčný video-hovor; 
b) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. b) zabezpečiť na online 

konferencii Zaži dobrovoľníctvo, už sa skúsenosťou online príspevok, v rozsahu 5-10 

minút na tému: možnosti, ako zapájať stredoškolskú mládež do dobrovoľníckych ponúk 

Žilinského dobrovoľníckeho centra; 

c) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. c) zabezpečiť realizáciu online 

kampane dobrovoľníctva a v jej rámci uverejniť 5 príspevkov na oslovovanie 

dobrovoľníkov, a to za nasledovných podmienok: 

• každý príspevok musí byť v rozsahu 2 - 5 minút s predstavením aktivít 

dobrovoľníckeho centra a s príhovorom koordinátora v Roku dobrovoľníctva, 

pričom tento príspevok bude prezentovaný, buď ako video materiál vo formáte 

.mp4, v takom prípade musí byť pripravený tak, aby mohol byť uverejnený odkazom 

na web. stránke www.rokdobrovolnictva.sk s časovou platnosťou min. do 

31.12.2021; 

alebo ako príspevok na sociálnej sieti; 

d) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. d) zabezpečovať nasledovné 

činnosti: 

• Pomenovať víziu a cieľ Koncepcie rozvoja dobrovoľníctva v ŽSK; 

• Pomenovať merateľné prínosy Koncepcie pre ŽSK; 

• Osloviť a vytvoriť databázu spolupracujúcich organizácií; 

• Pripraviť harmonogram prípravy koncepcie počas nasledujúceho obdobia. 

  

2. RA ŽSK sa zaväzuje: 

a) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. a) tejto Zmluvy zabezpečiť

 finančnú podporu v sume 150 EUR za oprávnené služby súvisiace s realizáciou prípravy 

a moderovania online dobrovoľníckych raňajok pre dobrovoľníkov, taktiež 

zabezpečiť účasť zodpovednej osoby RA ŽSK pri online dobrovoľníckych raňajok; 
b) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. b) tejto Zmluvy zabezpečiť 

časový priestor na online konferencii Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou (ďalej len 

ako „online konferencia“ v príslušnom gramatickom tvare) pre stredoškolákov 

v Žilinskom kraji a finančnú podporu v sume 150 EUR za odmenu pre autora online 

príspevku; 
c) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. c) tejto Zmluvy finančnú 

podporu v sume 300 EUR za oprávnené náklady za služby súvisiace s realizáciou online 

kampane dobrovoľníctva na oslovovanie dobrovoľníkov; 
d) za účelom spolupráce uvedenej v Čl. I. bode 1. písm. d) tejto Zmluvy zabezpečiť 

účasť zodpovedných osôb v pracovnej skupine a finančnú podporu vo výške 500 EUR 

za oprávnené tovary a služby. 

 

3. Akúkoľvek finančnú podporu RA ŽSK poskytne OZ V.I.A.C. na základe faktúr, ktoré 

 OZ V.I.A.C. na základe tejto Zmluvy refakturuje RA ŽSK. OZ V.I.A.C. sa zaväzuje, že 

 ku každej faktúre priloží informáciu o tom, ku ktorej aktivite sa finančná pomoc RA 

 ŽSK viaže, teda v zmysle jednotlivých písm. v predchádzajúcom bode tejto Zmluvy.  

http://www.rokdobrovolnictva.sk/
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4. Za oprávnené náklady v zmysle bodu 2. tohto článku sa považujú  náklady za: 

• Výdavky na softvérové zabezpečenie konferenčného video-hovoru;  

• Odmenu za moderovanie raňajok; 

• Odmeny pre autorov online príspevkov; 

• Odmenu za lektorské služby; 

• Výdavky spojené s umiestnením online príspevkov; 

• Grafické práce, poštovné výdavky. 

 

5.  RA ŽSK si vyhradzuje právo neuznať faktúru za oprávnené náklady na účel jej 

 refakturácie, a to z dôvodu, ak predloženú faktúru nie je možné pri vynaložení všetkej 

 odbornej starostlivosti objektívne považosvať za súvisiacu s príslušnou aktivitou, ku 

 ktorej sa finančná pomoc RA ŽSK v zmysle tejto zmluvy viaže. 

 

6. Vyúčtovanie uznaných oprávnených nákladov, v zmysle tejto Zmluvy vykoná RA ŽSK 

 po prijatí refaktúr od OZ V.I.A.C. tak, že po ich posúdení z hľadiska oprávnenosti ich 

 uhradí na účet OZ V.I.A.C. uvedený v identifikácii Zmluvných strán, a to do 15 dní odo 

 dňa doručenia refaktúry. 

 

7.  Faktúra predložená RA ŽSK musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

 v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

 predpisov. 

 

8. V prípade, že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniach 

 tejto zmluvy, bude vrátená v lehote do 10 pracovných dní OZ V.I.A.C a nová, 15 

 dňová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia novej, respektíve 

 opravenej faktúry RA ŽSK. Pokiaľ faktúra nebude vrátená v uvedenej lehote bude sa 

 považovať za odsúhlasenú. 

 

Článok III. 

Doba trvania Zmluvy a spôsoby jej skončenia 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov z nej 

 vyplývajúcich, najdlhšie však do 31.12.2021. 

 

2. Okrem uplynutia doby, ktorá je uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku môže 

 táto Zmluva skončiť jedným z nasledovným spôsobov: 

 a)  výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany s výpovednou dobou desať (10) dní, 

 ktorá začína plynúť 1. dňom po doručení výpovede; 
 b) písomnou dohodou Zmluvných strán s účinnosťou odo dňa uvedeného v tejto 

 Zmluve. 

 

Článok IV. 

Doručovanie 

1. Na doručovanie písomností podľa tejto Zmluvy sa primerane použije ustanovenie § 106 

 ods. 1 písm. b) upravujúce adresu na doručovanie a ustanovenie § 111 Zákona č. 

 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov upravujúce 

 doručovanie písomností do vlastných rúk. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, ktoré nemajú povahu právneho úkonu, 

 spôsobilého dosiahnuť zmenu alebo zánik tejto Zmluvy môžu byť doručované okrem 
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 spôsobu podľa bodu 1. tohto článku tiež elektronicky (e-mailom). Na tento účel 

 Zmluvné strany uvádzajú nasledovné kontaktné adresy elektronickej pošty: 

 

Za RA ŽSK: Ing. Marcel Rypák, MSc; mrypak@razsk.sk  

 

Za OZ V.I.A.C: Bc. Michaela Ondríková; dobrovolnictvo@ozviac.sk  

 

Kontaktné osoby sú povinné potvrdiť prijatie písomnosti obratom e-mailom. V prípade 

nepotvrdenia prijatia písomnosti sa Zmluvné strany dohodli, že táto považuje za doručenú 

po 2 pracovných dňoch odo dňa jej odoslania na e-mailovú adresu príslušnej kontaktnej 

osoby, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Táto Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 

 podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

2. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane 

 neplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude 

 mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných 

 ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto 

 Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. 

 

3. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou budú Zmluvné strany riešiť 

 predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný 

 súd Slovenskej republiky. 

 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj 

 následkov ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto 

 Zmluvou neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného 

 zákonníka platného v SR ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 

 pričom na kolízne ustanovenia sa neprihliada. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

 každá zo Zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení. 

 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 

 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán. V prípade 

 rozdielnosti dátumov podpisov Zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší 

 dátum. 

 

8. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v súlade 

 s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

 predpisov. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu, sú oprávnené konať 

 a zaväzovať Zmluvnú stranu. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením 

mailto:mrypak@razsk.sk
mailto:dobrovolnictvo@ozviac.sk
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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

 osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. 

 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali primerané 

 technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na 

 konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných 

 osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných 

 údajov.  

 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu 

 porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany 

 zároveň prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v skutkovom 

 alebo právnom omyle. 

 

Za RA ŽSK:            Za OZ V.I.A.C.: 

 

V Žiline, dňa........................                           V ......................., dňa ..............................  

 

 

 

 

 

 

_______________________________        ________________________________ 

            Mgr. Katarína Janurová,      Mgr. Branislav Kožuch,  

               riaditeľka RA ŽSK      predseda 

 


