ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)
Článok I.

Strana I:
Názov združenia: Šírava Klokočov
Sídlo: 072 36 Klokočov 65
IČO: 42109353
Predseda: Marián Lukačeňa
Kontaktná osoba: Marián Lukačeňa
Tel.: +421 903 909 199
(ďalej len „občianske združenie“)
a
Strana II:
Obchodné meno: Obec Klokočov
Sídlo: Obecný úrad, 072 31 Klokočov 54
Právna forma: Obec
IČO: 00325309
DIČ: 2020738907
Kontaktná osoba: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
Tel.: +421 918 414 737
(ďalej len zmluvné strany“)

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na revitalizácií a skrášlení Rekreačnej oblasti
Klokočov, v k. ú. Klokočov počas Letnej turistickej sezóny 2022.
2. Na dosiahnutie účelu zmluvy sa občianske združenie zaväzuje postupne realizovať činnosti v súlade
s touto zmluvou a Obec Klokočov vyjadruje súhlas s ich výkonom a zaväzuje sa poskytnúť občianskemu
združeniu nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie všetkých nákladov na dosiahnutie účelu zmluvy znáša
v plnej miere Obec Klokočov podľa výkazu prác a vynaložených finančných prostriedkov.
4. Pre potreby naplnenia účelu zmluvy sa občianske združenie zaväzuje vykonať nasledovné činnosti:
• úprava, vyčistenie a kosba plôch rekreačného strediska Klokočov.
Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Občianske združenie sa zaväzuje, že všetky činnosti spojené so zabezpečením účelu tejto zmluvy
zabezpečí odborne a kvalitne. Pritom je povinné postupovať podľa príslušných právnych predpisov
platných v Slovenskej republike.
2. Občianske združenie je povinné vykonávať všetky činnosti spojené so zabezpečením účelu zmluvy
na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle
platnej právnej úpravy a dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení účelu tejto zmluvy si poskytnú všetku rozumne požadovanú
a potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na realizáciu účelu zmluvy.

Článok IV.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. Občianske združenie zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla obci alebo tretej osobe
v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá
vznikla obci alebo tretej osobe v dôsledku nesprávneho vykonávania činností občianskym združením
alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo odbornou starostlivosťou.

Článok V.
UKONČENIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 30.09.2022 odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti s možnosťou jej predĺženia formou písomného dodatku.
2. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením
od tejto zmluvy, podľa tejto zmluvy alebo podľa ustanovení zákona, doručením druhej zmluvnej strane.
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom jej doručenia druhej zmluvnej strane. Zánikom
účinnosti zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej
základe a/alebo z nej vyplývajú. Výpoveď musí byť písomná.

Článok VI.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach,
ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou. Pokiaľ v tejto zmluve

nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou
(ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej zmluvnej strane
prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo
faxom na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas
doručenia oznámenia sa považuje:
(a) ak sa doručuje prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa, deň prevzatia
zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Ak si adresát neprevezme zásielku
obsahujúcu oznámenie a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje
za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie,
(b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane
doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej
oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr,
(c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou, za tým
účelom prijímajúca osoba potvrdí prevzatie svojim podpisom s uvedením miesta a dátumu prevzatia.

Článok VII.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 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
v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve
nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude
svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to
s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace
s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov
platných v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých obec obdrží 1
vyhotovenie a OZ 1 vyhotovenie.
5. Zmluvu možno meniť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných dodatkov obidvoch
Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných právnych predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je

vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak
súhlasu zmluvných strán s celým obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

V Klokočove, dňa 30.05.2022

..............................................
OZ Šírava Klokočov
Marián Lukačeňa
predseda združenia

.....................................................
Obec Klokočov
Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

