Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
v
uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
medzi:
Organizácia:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel.:
Web:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Milan Baďanský, starosta obce
00304948
2020662182
Primá banka a.s.
SK37 5600 0000 0018 7740 6001
0917 775 632
www.miloslavov.sk

(ďalej len „organizácia“)

Dobrovoľník/čka:

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „dobrovoľník/čka“)
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2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

Vladimír Malý
Centrálna ulica 110/10, 900 42 Miloslavov

I.
Predmet zmluvy
Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi organizáciou a dobrovoľníkom/čkou pri vykonávaní
dobrovoľníckej činnosti pre administratívne práce na obecnom úrade ako aj povinnosti a záväzky oboch
zmluvných strán.
Dobrovoľník/čka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať pre organizáciu dobrovoľnícku činnosť,
obsahom ktorej je: vykonávanie administratívnych prác (príprava, scenovanie, usporiadanie a tlač fotografií
k 100 rokov založenia obce).
Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti je obec Miloslavov.
Dobrovoľník/čka sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v mesiaci august 2021 v celkovom počte do
20 hodín.

II.
Povinnosti organizácie
Organizácia je povinná vytvoriť dobrovoľníkovi/čke optimálne podmienky pre výkon dobrovoľníckej
činnosti.
Organizácia je povinná, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť dobrovoľníkovi/čke primerané prostriedky a iné
materiálne zabezpečenie nevyhnutné na splnenie dohodnutej úlohy, v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. d) zákona.
Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi/čke pri vykonávaní jeho práce podporu formou dodania
materiálov, prístupu ku kronike, k archívom.
Organizácia poskytuje Dobrovoľníkovi/čke za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti materiálne zabezpečenie,
a to: príspevok na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti,
príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške
150,00 €. Predmetná suma nie je odmenou dobrovlníka/čky, jedná sa výlučne o zabezpečenie dobrovoľníka
podľa § 6 odseku 2 písm. d) zákona, nie je ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie
vykonávania dobrovoľníckej činnosti.
Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi/čke plnenie podľa čl. II. ods. 4 tejto zmluvy najneskôr do
60 kalendárnych dní od riadneho vykonania dobrovoľníckej činnosti na účet dobrovoľníka za predpokladu,
že organizácií bude predložená kniha fotografií.

III.
Povinnosti dobrovoľníka
Dobrovoľník/čka je povinný/á vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí.
Dobrovoľník/čka je povinný/á pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať interné predpisy organizácie.

3.

4.

Dobrovoľník/čka vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa pokynov povereného zamestnanca - starostu obce
Miloslavov.
Dobrovoľník/čka je povinný/á zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel/a pri výkone
dobrovoľníckej činnosti.

IV.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára na dobu určitú.
2. Dobrovoľník/čka bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa potreby v mesiaci august 2021.
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4.
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V.
Záverečné ustanovenia
Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody
účastníkov.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží organizácia a 1 dobrovoľník.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Organizácia sa zaväzuje, že túto zmluvu zverejní na svojom webovom sídle www.rriiloslavov.sk bezodkladr-e no uzatvorení tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva
musí byť zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, inak bude platiť fikcia, že k uzavretiu tejto zmluvy
nedošlo.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto zmluvy.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť písomnou výpoveďou alebo dohodou obidvoch
zmluvných strán.

