
Zmluva o spolupráci 

č . j. O PS MM - 3325íl 8504/2015 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len _,zmluva") 

medzi zmluvnými stranami 

Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Štatutárny zástupca: Ing. Serafína Ostrihoií.ová - primátorka mesta 

IČO: 00 308 676 

a 

Názov: Občianske združenie ZMena 

Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 23 , 953 O 1 Zlaté Moravce 

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Cimmermann - predseda 

IČ0:42121281 

(ďalej len „združenie") 

Preambula 

(1) Mesto Zlaté Moravce sa zapája do Programu ,,Adopcia lavičiek", ktorý umoznuJe 

dobrovoľníkom aktívne sa zapájať do starostlivosti o lavičky v meste a vstupovať na plochy 

verejnej zelene s cieľom ich skrášlenia a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na 

finančnú odmenu. 

(2) V rámci Programu „ Adopcia lavičiek" združenie predložilo Mestu Zlaté Moravce 

projekt „Adopcia lavičiek - Mojmírova, Mládeže a Hviezdoslavova" na obnovu 

a zveľadenie schátraných mestských lavičiek na Mojmírovej , Hviezdoslavovej ul. a ulici 

Mládeže. 

(3) Cieľom Programu „Adopcia l avičiek" je podpora komunitného života v meste Zlaté 

Moravce a finančné odbremenenie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté 

Moravce. 

( 4) Mesto Zlaté Moravce a združenie vyhlasujú, že majú spoločný záujem na zatraktívnení 

okolia a skrášlení mesta. Za týmto účelom sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o spolupráci. 



Článok 1. 

Predmet zmluvy 

(1) Predmetom zmluvy je úprava práva a povinností zmluvných strán pri spolupráci na 

výstavbe, starostlivosti a údržbe mestských lavičiek nachádzajúcich sa na Mojmírovej ul. , ul. 

Mládeže a Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach , t.j ., ktoré sú vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce. 

(2) Za podmienok uvedených v tejto zmluve sa združenie zaväzuje zabezpečiť opravu 

a následnú dlhodobú údržbu mestských lavičiek . Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje, že 

poskytne združeniu pri činnostiach nevyhnutnú súčinnosť. Združenie sa zaväzuje zabezpečiť 

tieto činnosti pre mesto bezodplatne. 

Článok 2. 

Rozsah plnenia predmetu zmluvy 

(1) Združenie sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

a zabezpečiť: 

a) opravu a následnú údržbu siedmych lavičiek na uliciach Mojmírova 17, 19, Mládeže 8,9 

a Hviezdoslavova 36,38,40. 

(2) Združenie sa zaväzuje, že činnosti uvedené v odseku 1 tohto článku budú realizované 

v súlade s pokynmi danými mestom Zlaté Moravce. 

(3) Plnenie predmetu tejto zmluvy podľa odseku 1 písm. a) tohto článku zrealizuje združenie 

podľa harmonogramu prác, ktorý bude vzájomne dohodnutý a odsúhlasený oboma 

zmluvnými stranami písomnou formou v osobitnom dokumente, ktorý bude tvoriť prílohu 

tejto zmluvy ajej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany sa dohodli, že harmonogram práce 

určia do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

( 4) Združenie sa zaväzuje riadne zabezpečiť údržbu 7 lavičiek podľa odseku 1 písm. a) tohto 

článku počas trvania tejto zmluvy podľa potreby a s prihliadnutím na klimatické podmienky. 

Za riadnu údržbu lavičiek sa považuje udržiavanie lavičiek v reprezentatívnom stave. 

(5) Mesto sa zaväzuje umožniť združeniu počas trvania tejto zmluvy na 7 siedmich lavičkách 

umiestniť tabuľky s ľubovoľnými menami. odkazmi, veršami, názvami a informáciami . 

Obsah jednotlivých tabuliek nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, s predpismi, zákonmi 

a Ústavou Slovenskej republiky a nesmie obsahovať hanlivé, urážlivé alebo vulgárne výrazy 

alebo vyjadrenia. 

Článok 3. 

Úhrada nákladov 

(1) Táto zmluva je bezodplatná. 

(2) Združenie nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov na činnosti podľa tejto zmluvy. 



„ 

Článok 4. 
Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

( 1) Združenie zodpovedá zo to, že činnosti ním vykonávané sú v súlade s podmienkami 

určenými v tejto zmluve a s pokynmi mesta Zlaté Moravce. 

(2) Združenie vyhlasuje, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné na opravu a údržbu lavičiek. 

(3) Združenie sa zaväzuje, že v prípade. ak jeho konaním vzniknú počas dÍžky trvania tejto 

zmluvy nedostatky alebo škody Mestu Zlaté Moravce alebo tretím osobám, vykoná všetky 

potrebné opatrenia na ich nápravu alebo odstránenie. 

Článok S. 
Osobitné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany sa dohodli. že všetky pokyny, výzvy, žiadosti a vyhlásenia v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy, budú zmluvné strany robiť v písomnej forme, odosielať na e-mailovú 

adresu zmluvnej strany, a zároveú aj prostredníctvom pošty na adresu zmluvnej strany. 

(2) Konkrétne údaje na doručovanie písomností: 

Mesto Zlaté Moravce, Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Tel.č.: 037 69 239 25 e-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

Občianske združenie Zmena, Ulica Ľ. Podjavorinskej 23, 953 01 Zlaté Moravce 

Tel.č. : 0905 945 291 e-mail: mcimmermann@gmail.com 

Článok 6. 
Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na tri (3) roky odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dojednanej doby zmluva môže zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane, 

c) odstúpením od zmluvy v prípade, ak druhá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto 

zmluvy a v primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou na nápravu porušenia 

zmluvy takého porušenie neodstráni, prípadne nenapraví. 

(3) Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2 písm. c) tohto článku je účinné dúom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane oprávnenou zmluvnou stranou. 

V prípade, že druhá zmluvná strana poštovú zásielku neprevezme, považuje sa za doručenie 

posledný deú odbernej lehoty oznámenej prepravcom. 



Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopÍl1ať na základe vzájomnej dohody alebo 

ak to bude vyplývať zo zmien platných právnych predpisov . a to formou písomných 

dodatkov. 

(2) Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú. že spory vzniknuté z realizácie tej to zmluvy sa pokúsia riešiť 

predovšetkým formou zmieru. V prípade neúspechu sa tieto spory budú riešiť cestou 

príslu:::.ných súdov Slovenskej republiky. 

( 4) Ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych 

predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť tieto 

ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť 

účel tejto zmluvy. 

(5) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane dve vyhotovenia. 

(6) Zmluva nadobúda platnosť dľiom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté Moravce . 

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju. porozumeli jej a nemajú proti jej forme 

a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi . 

(8) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č . 1 - Projekt „Adopcia lavičiek - Mojmírova, Mládeže a Hviezdoslavova" 

V Zlatých Moravciach)L~QNJQ1? .. 

Za mesto Zlaté Moravce: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

V Zlatých Moravciach . . .2.Z .. )0.N.Z-°15 .. 

Za Občianske združenie Zmena: 

>') 

, / 
· ···· ·· · · ·~·· ·· · · · ·· 
Mgr. Michal czrmmermann 

predsEttia 

Materiál spracoval: .. ... .... /J. 
Za správnosť: .. ~. . V Čc/tt ( 
Dňa- 2 z. JÚN 201r ····„. " t 

. ······· ······· ······· ····· ····· ····· ·· 


