
ZMLUVA O SPOLUPRÁC|

pri usporiadaní verejnej zbierky BlELA PASTELKA2018
uzatvorená podl'a ust. § 51 Občianskeho zákonníka

1.

Únia nevidiacich a slabozrakých SIovenska
So sídlom. Sekulská 1, B42 50 Bratislava
lčo: oooa3876
Zapísaná,. v registri OZ na MV SR pod zn. WS/1-909/90-32-1 1

Zastúpená. lng. Tatiana Winterová, riaditel'ka
(d'alej len,,ÚNSS";

a
2.ú

Názov školy ťr/čE)Á/tr ďóBOnuí !r{r4 řlly;Ttyuit}c{ __ uSosídlom. "Ďťna/ý(u,{l(i Ce ,ť/t f6Í/ful q /t)70rrr_i H/fťLř/'
1Čo: tlir? /q rZ , lt ť ̂zastúpená iio. nttriu f fťkiťůr{ }ra za!Ůl*u7 ťt\}l Etkr Ítul
(d'alej len,,Spoluorganizátor")

1. Predmet zmluvy

1/ Vzmysle zápisu do registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR č. 000-2017-
042871 je ÚttSS oprávnená 21. septembra 2018 organizovat' celoslovenskú
verejnoprospešnú zbierku Biela pastelka 2018 s ciel'om podporit't'ažko zrakovo postihnutých
občanov. Výnos zbierky bude použitý na územi Slovenskej republiky na poskytovanie
sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu aktivizácie
občanov so zrakovým postihnutím a rozvoj spolkovej činnosti, na financovanie aktivít na
zvyšovanie kvality života a na podporu programov pre nevidiacich al'ažko zrakovo
postihnutých občanov.
2/ Predmetom tejto zmluvy je spolupráca ÚNSS a Spoluorg anizátora pri r;sporiadaní verejnej
zbierky Biela pastelka 2018 v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Ciel'om uvedenej
spolupráce je získanie príspevkov vo verejnosti prístupných priestoroch l'ubovol'nej výške ,
Príspevky budú výlučne výnosom ÚNSS, ktorý bude účelovo použitý na území SR v súlade
s poslaním a programovým zameraním ÚNSS a výlučne na účet uvedený v registri verejných
zbierok Ministerstva vnútra SR, ako je uvedené v odseku 1 tejto zmluvy.
3/ Touto zmluvou ÚruSS oprávňuje Spoluorganizálora spolupracovat' na organizácii verejnej
zbierky Biela pastelka 2018 v súlade s touto zmluvou. Spoluorganizátor sa zavázqe
organizovat' a uskutočňovať verejnú zbierku Biela pastelka 2018 bezplatne.

2. Určenie verejnej zbierky Biela pastelka 2018

1/ Verejná zbierka Biela pastelka 2018 bude usporiadaná Spoluorganizátorom od 20.

septembra 2018 najneskór do 8. decembra2018 v mieste sídla Spoluorganizátora.
2l Zbierka sa uskutoěňuje vyberaním finančných prostriedkov, ako je uvedené v tejto zmluve,
od darcov do uzavretých stacionárnvch pokladničiek označených názvom občianskeho
združenia, registračným číslom a logom verejnej zbierky a evidenčným číslom pokladničky.



Takto vyzbierané finančné prostriedky sa budú sústred'ovat' na osobitnom účte číslo
SK23 1111 0000 00143025 8006.
3/ Spoluorganizátor vždy určí kontaktnú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá bude zodpovedná
za realizáciu verejnej zbierky Biela pastelka 2018 v jeho zastúpení.
4l Verqná zbierka Biela pastelka 2018 sa vykonáva v súlade so Zákonom č, 16212014 Zb.
o verejných zbierkach.

3. Práva a povinnosti ÚNSS

1t ÚttSS sa zavázuje poskytnút' Spo|uorganizátorovi všetky nevyhnutné informácie
a podklady k riadnemu plneniu zmluvných povinností Spoluorganlzátora.
2/ ÚNSS je povinná poskytnúť Spoluorganizátorovi materiály kampane Biela pastelka 2018.
Konečný počet a štruktúru poskytovaných materiálov určuje ÚruSS.
3/ Zaslanie materiálov Biela pastelka 2018 podl'a čl. 3.2. tejto zmluvy Spoluorganizátorovi
najneskór do 19, septembra 20,t8 bude realizované podl'a dohody s príslušnou osobou
poverenou Spoluorganizátorom na náklady ÚNSS.

4. Práva a povinnosti Spoluorganizátora

1/ Spoluorganizátor znáša všetky vlastné náklady spojené so spoluprácou na realizácii
verejnej zbierky Biela paste|ka 2018, uskutočnenej v mieste sídla Spoluorganizátora.
Vzniknuté náklady Spoluorganizátora nie je možné hradit' z výnosu zbierky.
2/ Spoluorganizátor je povinný.

a) uskutočniť verejnú zbierku Biela pastelka 2018 v období 20. septembra 2018 do 8.

decembra 2018,
b) snažit' sa získavat' peňažné príspevky v l'ubovol'nej výške do zapečatených

pokladničiek v mieste sídla Spoluorganizátora;
c) používat' na získavanie peňažných darov občanov výlučne jednotné pokladničky

s označením Verejná zbierka Biela pastelka 2018, číslom pokladnice, registračným
číslom Ministerstva vnútra SR a logom, ktoré budú dodané na tento účel výlučne
útrtss.

3/ Spoluorganizátor sa zavázuje konat' vsúlade s podmienkami tejto zmluvy, pokynmi

školského koordinátora a účelom verejnej zbierky Biela pastelka 2018 tak, aby svojím
konaním neohrozil a nepoškodil dobré meno ÚXSS.
5/ Spoluorganizátor je povinný najneskór í 5. decembra 2018 previest' celkovú sumu získanú
zbierkou prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú obdrža| spolu s materiálmi zbierky, na
peňažný účet verejnej zbierky Biela pastelka 2018 číslo lBAN: SK23 1111 0000 0014 3025
8006, vedený v UniCredit bank Slovensko. Kópiu dokladu o prevode finančných prostriedkov
priloží Spoluorganizátor k Zápisnici z otvorenia pokladníc, (ktorú obdržal spolu s dodanými
materiálmi verejnej zbierky) a zašle koordinátorke verejnej zbierky Hane Cápayovej na

adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.
Spoluorganizátor sa zavázuje zabezpečit' maximálnu transparentnost' pri spočítavaní výnosu
zo zverených stacionárnych pokladníc a zamedz|t' konaniu, ktoré by mohlo ohrozit'
dóveryhodnost'verejnej zbierky Biela pastelka a poškodiť dobré meno ÚruSS.
6i Spoluorganizátor zverejní na viditel'nom mieste v sídle Spoluorganizátora výnos verejnej
zbierky, na ktorom sa podiel'al a ktorý bude zhodný s vkladom na účet verejnej zbierky. Na

tento účel je určený predtlačený diplom, ktorý je súčasťou dodaných materiálov verejnej
zbierky,
7/ Spoluorg anizátor zašle najneskór do 1. 10. 2018 na adresu ÚNSS:

- 1 rovnopis tejto zmluvy s doplnenou hlavičkou a podpisom zastupujúcej osoby.



Do 15. decembra zašle na rovnakú adresu:

- riadne vyplnenú Zápisnicu z otvorenia pokladníc

- originál alebo kópiu poštovej poukážky, ktorou previedol výnos zbierky Biela pastelka
20'l8 na zbierkový účet

- vyplnené tlačivo ,,Hodnotiaca správa"

- zostatok predmetov zbierky
8/ Spoluorganizátor je povinný bezprostredne po ukončení zbierkového obdobia a vložení
výnosu na účet verejnej zbierky skaňovať pokladničky a identifikátory verejnej zbierky.
9/ Spoluorganizátor má právo na vlastné náklady organizovat' vlastnú mediálnu a verejnú
prezentáciu verejnej finančnej zbierky Biela pastelka 2018 vlokálnych médiách a na

verejných priestranstvách podl'a sídla Spoluorganizátora pri dodžaní príslušných právnych
predpisov tak, aby touto prezentáciou neohrozil dobré meno ÚtrtSS a aby bola v súlade s
mediálnou prezentáciou ÚruSS.

5. MateriáIy Biela pastelka 2018

1l Na zabezpečenie realizácie verejnej finančnej zbierky Biela pastelka 2018 budú

Spol uorgan izátorom a dobrovol'n íkm i použité výl učne nasledovné materiály.
a) predmet zbierky - plastové spinky s nápisom Biela pastelka;
b) jednotné pokladničky na uskutočňovanie zbierky označené textom Verejná zbierka

Biela pastelka 2O18, číslom pokladnice, číslom registrácie Ministerstva vnútra SR
a logom;

c) d'alšie materiály (letáky, plagáty a pod. podl'a možnosií ÚttSS);
d) diplom pre Spoluorganizátora;
e) tlačivá zbierky (Zápisnica z otvárania pokladníc, Hodnotiaca správa a pod.).

6. Zodpovednost'za škodu

1l Akúkol'vek škodu vzniknutú Spoluorganizátorovi alebo dobrovol'níkom v súvislosti
s prípravou, organizáciou, uskutočnením a vyhodnotením verejnej zbierky Biela pastelka
2018 znáša a zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Spoluorganizátor. Spoluorganizáíor takisto
v zmysle príslušnej právnej úpravy zodpovedá za ťlmu na dobrom mene ÚttSS v prípade, že
túto ujmu spósobí.
2/ ÚNSS nezodpovedáza akúkol'vek škodu spósobenú tretím osobám Spoluorganizátorom.

7. Účinnost'a doba trvania zmIuvy

1/ ÚNSS zasiela Spoluorganizátorovi návrh zmluvy, podpísaný štatutárnym zástupcom
útrtss. zmluva je uzatvorená a platná dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2018. Ustanovenia čl. 6 tejto
zmluvy zostávajú v účinnosti aj po tomto dátume.

8. záverečné ustanovenie

1l Táto zmluva móže byt' menená alebo doplnená len na základe písomného dodatku,
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2l Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a zmluve porozumeli, že
jej text je jasným azrozumitel'ným vyjadrením ich slobodne avážne prejavenej vóle, na znak
čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.



3/ účastníci tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nebola ŽiadnYm

spósobom obmedzená.
4tTátozmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom kaŽdý z nich má Platnosť originálu.

Raždázmluvná strana obdržíjeden rovnopis tejto zmluvy.

v ....!., řit,llý1 ana,.ťí,.?ď.ůí§

za Spoluorganizátora:

V Bratislave, dňa 7.9.2018

za úNsS:


