Zmluva o spolupráci

uzatvorená podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi

Nadácia Spoločne pre región

so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37 900 706
DIČ: 2021704289
Bankové spojenie: 2620864511/1100
Tatra banka a.s.
Zastúpená: Katarína Zelinková. zástupca správcu nadácie
zapísaná v registri nadácií MV SR pod Číslom 203/Na-2002/693
( ďalej len „Nadácia" )

Materská škola

So sídlom: Mierová 315/10, 017 13 Považská Bystrica
IČO: 422 766 16
DIČ: 202 358 32 54
Bankové spojenie:
zastúpená: Mgr. Anna Štefinová. riaditeľka materskej školy
(ďalej len „škola")
Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Nadácia Spoločne pre región je nadácia zriadená na základe ustanovení zákona č. 34/2002
Z. z. o nadáciách v platnom znení.
2.
Materská škola je zriadená Okresným úradom Považská Bystrica podľa § 21 až 23 zákona
NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších predpisov a § 5
odst. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb. štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v znení neskorších dodatkov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy sa budú spravovať ustanoveniami obchodného
zákonníka.
Článok II.
Predmet zmluvy

1.

Škola sa zaväzuje, že bude oslovovať rodičov žiakov školy, priateľov školy,
podnikateľov a sponzorov školy, a to prostredníctvom písomných oznámení a výziev, za
účelom využitia možnosti použiť ich podiel vo výške 2% zo zaplatenej dane z príjmu
podľa zákonného ustanovenia § 50 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom
znení, ktorý- bude poukazovaný na bankový účet Nadácie Spoločne pre región č.
2620864511/1100 vedený v Tatra banke a.s. Žilina

2.

4.

5.

Nadácia sa zaväzuje, že z takto poukázaných finančných prostriedkov poskytne škole
podiel vo výške 100% došlej a identifikovanej platby a to formou daru.
Nadácia dáva škole k dispozícii práva na použitie loga projektu Nadácie „Spoločne pre
deti,, (ďalej nehmotného práva).
Použitie nehmotného práva nemôže byť \ rozpore so štatútom Nadácie a taktiež toto
nehmotné právo môže byť použité len za účelom definovaným v bode 1 článku U. tejto
zmluvy.
Obe strany konštatujú, že toto nehmotné právo vzniklo zo základnej činnosti Nadácie a
súvisí len s jej Činnosťou. Jeho použitie v rozpore s touto zmluvou môže byť považované
zo strany školy za poškodzovanie dobrého mena.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Škola sa zaväzuje:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

2.

chrániť oprávnené záujmy a dobré meno Nadácie a pri svojej činnosti využívať
všetko, čo podľa svojho presvedčenia a poverenia Nadácie pokladá za užitočné
nakladať s informáciami poskytnutými od Nadácie ako s dôvernými a tieto
informácie bez súhlasu Nadácie neposkytovať tretím osobám
vyvíjať činnosť smerujúcu k využitiu možnosti použiť podiel vo výške 2% zo
zaplatenej dane z príjmu oslovených osôb - škola zabezpečí odovzdanie materiálov
rodičom,
vyzbieranie
kópie
vyhlásení
o
zaplatení
2%
odvedenej
dane
pre
identifikáciu platby. Škola vypracuje sumárne oznámenie pre Nadáciu a zašle žiadosť
o prevod finančných prostriedkov vo výške 100% identifikovanej platby.
že po dobu platnosti tejto zmluvy nepoverí ani inak sa zmluvne nedohodne stretím
subjektom na zabezpečení činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
spolupracovať pri identifikácii platieb fyzických a právnických osôb.
vypracovať sumárne oznámenie o identifikácie platieb so žiadosťou o prevod platby
použiť 100% platieb poukázaných od nadácie výlučne na predmet činnosti v zmysle
ustanovenia § 50 ods. 5 písm. b) a e) zákona č. 595/2003 v znení neskorších
predpisov, t.j. podpora a rozvoj telesnej kultúr)' a podpora vzdelávania. Za porušenie
tohto záväzku zodpovedá výlučne škola, a to voči nadácii aj voči tretím osobám resp.
v prípade zodpovednosti uplatnenej voči nadácii je nadácia oprávnená uplatniť si
rovnakú zodpovednosť regresne voči škole.

Nadácia sa zaväzuje:

a)

do
15
dní
po
skončení
kalendárneho
mesiaca
poukázať
100%
došlých
a identifikovaných platieb za predchádzajúci kalendárny mesiac na účet školy,
pričom podmienkou poukázania platby je uzatvorenie darovacej zmluvy, v ktorej
môže byť dohodnutý aj iný termín na poukázanie došlých a identifikovaných
platieb.

b)

poskytnút škole všetky podklad) a informácie potrebné pre vykonávanie činnosti
uvedenej v článku II. bode 1 tejto zmluvy, predovšetkým číslo účtu Nadácie a
základné informácie o Nadácii. Nadácia sa zaväzuje pripraviť základný materiál pre

komunikáciu s rodičmi, ktorý obsahuje: sprievodný list, skrátený postup krokov, ako
venovať
2%
zaplatenej
dane
na
verejnoprospešné
aktivity,
potrebné
tlačivá,
oznámenie o venovaní 2% zaplatenej dane pre potrebu identifikácie platby.

Článok IV.
Platnosť zmluvy

1.

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami.
2.
Zmluvu môže jednostranne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v s účinnosťou ku
koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej strane, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
3.
Počas trvania výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné plniť všetky záväzky, ktoré
vyplývajú z tejto zmluvy a vznikli od doručenia výpovede v prípade, ak čas plnenia týchto
záväzkov presahuje koniec výpovednej lehoty.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej, oboma zmluvnými stranami
potvrdenej forme.
2.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
3.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy a v nej konkrétne
neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
4.
Zmluvné
strany
vzájomne prehlasujú, že
ustanoveniam
tejto zmluvy
porozumeli
zhodne, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne
plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa

Nadácia Spoločne pre región
zastúpená
Katarína Zelinková,
zástupca správcu nadácie

Materská škola
zastúpená
Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy

