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ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
 

Zmluvné strany: 

 

Organizácia:   EURO-DONO, n.o. 

Adresa:   Gen. Svobodu 684/11, 089 01  Svidník 

IČO:    42092515 

DIČ:     2022929975 

Zastúpená riaditeľom: Martin Ždiňak 

 

a 

 

Organizácia:   Obec Ladomirová 

Sídlo:    Ladomirová 33 , 090 03  Ladomirová    

IČO :     00330671     

DIČ:     202 080 875 7  

V zastúpení:   PhDr. Vladislav CUPER, starosta obce   

 

V záujme skvalitnenia poskytovania verejnoprospešných služieb pre obec Ladomirová 

u z a t v á r a j ú 

túto zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

 

Článok 1 

Oblasť vzájomnej spolupráce 
 

Vzájomná spolupráca sa týka poskytovania verejnoprospešných služieb neziskovou 

organizáciou EURO-DONO pre obec Ladomirová, a to v nasledujúcich oblastí:    

a) v organizovaní kultúrnych podujatí, festivalov, prednášok, konferencií za účasti zástupcov 

rozličných etník, národnostných menšín zameraných na propagáciu bezkonfliktného spolužitia; 

uchovávania tradícií a kultúrneho dedičstva našich predkov; 

b) v príprave a organizácií školení, prednášok a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných, 

ohrozené skupiny ľudí, podnikateľov za účelom zvyšovania ich konkurencieschopnosti; 

c) v organizovaní folklórnych festivalov, benefičných koncertov, vystúpení folklórnych 

kolektívov, hudobných a tanečných skupín; v usporadúvaní tvorivých a remeselných dielní, 

workshopov, seminárov a prednášok, dní ľudových remesiel; 

d) v prevádzkovaní, obnove a údržbe športovísk a detských ihrísk, organizovanie a pomoc pri 

usporiadaní športových podujatí, prednášok, školení a kampaní zameraných na rozvoj športu 

a telesnej kultúry; 

e) uchovávanie a prezentácia ľudových tradícií jednotlivých regiónov Slovenska a tradícií 

národnostných menšín žijúcich na Slovensku; ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a 

historických pamiatok, pamätníkov, historických hodnotných artefaktov a turisticky 

atraktívnych miest; obnova a údržba vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov; 

f) v získavaní finančných prostriedkov na vykonávanie a organizovanie prác so zámerom 

zachovania kultúrnych a historických pamiatok, pamätníkov, historických hodnotných 

artefaktov a turisticky atraktívnych miest, ako aj obnova a údržba vojenských cintorínov, 

vojnových hrobov a pamätníkov; 

g) v poradenstve, komplexnej príprave a implementácií projektov zameraných na čerpanie 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov a dotácií; 

h) poskytovať základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, terénnu sociálnu 

službu prostredníctvom terénnych programov a špecializované sociálne poradenstvo zamerané 

na cieľové skupiny marginalizovaných komunít; 
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i) v poskytovaní opatrovateľskej služby terénnou formou pre občanov s ťažkým zdravotným  

postihnutím,  občanov s nepriaznivým zdravotným  stavom a seniorov; 

j) poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre pre fyzické osoby alebo rodiny, ktoré sú 

ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť 

a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej reprodukovanej chudoby; 

k) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť; 

l) poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. Zabezpečovanie a podpora najmä terénnych a ambulantných sociálnych služieb na 

zotrvanie prijímateľa v prirodzenom domácom prostredí; 

m) zabránenie sociálneho vylúčenia a izolácie zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne 

postihnutých a imobilných osôb, seniorov, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného 

prostredia; 

n) organizovanie výchovno-vzdelávacích a rekreačných podujatí, táborov pre deti a mládež zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, pre zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých, 

dospelých, seniorov; 

o) zabezpečovanie zdravotného dozoru na kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských 

podujatiach; 

p) zabezpečenie administratívnej, školiacej, edukačnej činnosti a poradenstva pre osoby so 

sociálne znevýhodnením; 

q) starostlivosť o ľudí, ktorí sú aktívni v pomoci chorým, ťažko zdravotne postihnutým, seniorom 

a sociálne odkázaným občanom, napr. starostlivosť o bezpríspevkových darcov krvi, 

dobrovoľníkov a pracovníkov v zdravotnej a sociálnej oblasti, ak sa ocitnú v situácii, keď sú 

sami odkázaní na pomoc; 

r) vyhľadávanie, monitorovanie a zabezpečovanie pomoci ľuďom, ktorí sú bezmocní, zraniteľní, 

odkázaní na pomoc; 

 

Článok 2 

Obec Ladomirová bude nápomocná 
 

2.1 Pri zabezpečení reklamy neziskovej organizácii, čim poskytne bezplatnú reklamu, prezentáciu jej 

produktov a služieb, ktoré poskytuje. 

  

2.2 Pri zabezpečení dobrovoľníkov a občanov, ktorí budú zabezpečovať činnosti uvedené v Článku 1., 

a to pre vykonávanie verejnoprospešnej služieb pre obec Ladomirová.  

 

2.3 Poskytne neziskovej organizácii na vykonávanie svojej činnosti bezplatne priestory, ktoré budú 

využívané na poskytovanie verejnoprospešných služieb, a to na adrese: Ladomirová 33-32, 090 03  

Ladomirová.  

 

Článok 3 

Odôvodnenie vzájomnej spolupráce 
 

3.1 Na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR, ako príslušného orgánu na konanie podľa § 19, 

ods. 9, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, po preverení skutočností podľa § 19, ods. 11 zákona 

č. 583/2004 Z. z. Úradom vládneho auditu a na základe doručenia správy č. 16100066-N-01 

o výsledku preverenia skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy zo dňa 24.06.2016, 

Ministerstvo financií SR zaviedlo nútenú správu na Obec Ladomirová s účinnosťou od 

12.07.2016. 
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3.2 Obec Ladomirová pre nedostatok finančných prostriedkov, z dôvodu, že jej celkové záväzky 

podľa FIN 6-04 k 31.03.2016 podľa hlavnej knihy predstavovali 909 675,24,- EUR a podiel záväzkov 

k 30.04.2016 po lehote splatnosti k bežným príjmom predstavoval 110,66 %, dokáže zabezpečovať 

iba starostlivosť o základné potreby obce, pričom nie je v jej silách poskytovať pre občanov 

nielen sociálnu starostlivosť, ale aj starostlivosť o nezamestnaných, občanov so zdravotným 

postihnutím, starostlivosť o kultúrne pamiatky, cintorín (vojenský, obecný), starostlivosť 

o verejnú zeleň a pod.  

 

3.3 Obec Ladomirová nielen z dôvodu zavedenia nútenej správy MF SR, ale aj z dôvodu dlhov obce, 

nedokáže zabezpečovať verejnoprospešnú činnosť v oblastiach jej pôsobenia. Preto na základe 

„Zmluvy o vzájomnej spolupráci“ s neziskovou organizáciou EURO-DONO, chce zabezpečiť, aby 

v obci boli zabezpečované verejnoprospešné služby, ktoré obec Ladomirová nutne potrebuje.  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami. 

 

4.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

4.3 Z uvedenej zmluvy nevyplývajú žiadne sankcie, vzájomné finančné záväzky, ani záväzky 

vyplávajúce z naplnenia uvedenej „Zmluvy o vzájomnej spolupráci“. 

 

4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva o spolupráci nebola uzavretá v tiesni, ani 

nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Súčasne zhodne 

vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s touto 

zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť a podpisujú ju na znak toho, že je 

určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. 

 

4.6 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

organizácia obdrží po jednom exemplári.  

 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončiť túto zmluvu je možné len vzájomnou dohodou, alebo 

formou jednostrannej výpovede bez výpovednej doby. Výpoveď môže dať ktorákoľvek zmluvná 

strana bez uvedenia dôvodu. 

 

 

 

V Ladomirovej, dňa 10.03.2017 

 

 

 

 

Za organizáciu: Obec Ladomirová   Za organizáciu: EURO-DONO, n.o. 

 

PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce         Martin Ždiňak, riaditeľ n.o. 

 

 

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

             podpis a pečiatka                                                         podpis a pečiatka 


