Zmluva o výkone dobrovoľnickej činnosti

‘/2/202 //PS/7?

uzatvorená podia 5 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov a 5 51
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršĺch predpisov
1. Meno a priezvisko: Mária Čižmárová
dátum nar.:

14.02.1954

trvalý pobyt:

Košice

bydlisko:

Bosákova 2, 04001 Košice

—

staré mesto

(d‘alej len „Dobrovolník“)
a
Podnik služieb KyP s.r.o.
2. Názov:
Ing. Miroslav Michalus, konateľ
Zastúpený:
Trieda KyP 1, 04023 Košice
50 sídlom:
52572005
IČO:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka Č.: 46980/V
(d‘alej len „Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“)

Článok I
Predmet zmIuv,
Predmetom zmluvy je závázok Dobrovoľnika vykonávať počas v prospech Prijímateľa dobrovoľníckej
činnosti bezodplatne dobrovoľnicku činnosť špeciFikovanú v Článku II tejto zmluvy a záväzok Prijímatera
dobrovoľníckej činnostĺ vytvoriť Dobrovoťníkoví vhodné podmienky k výkonu dobrovolúckej činnosti.

Článok II
Dobrovoľnicka činnosť
Na základe tejto zmluvy sa Dobrovoľník zaväzuje pre organizáciu vykonávať bez nároku na odmenu
činnosti na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP:
a. natieračské, maliarske, remeselnkke, murárske a ďalšie pomocné práce v požadovanom
rozsahu,
kosenie,
hrabanie lístia a ině súvisiace práce v exteriéri,
b.
c. upratovacie, čistiace a dezinfekčně práce.

Článok III
Trvanie výkonu dobrovoľnickej činnosti
1. Deň začatia výkonu dobrovoľníckej činnosti je 06.09.2021.
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2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.09.2021.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa končí uplynutím dohodnutej doby.
4. Zmluvu je možné ukončiť predčasne:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. p(somnou výpoveďou ktorejkoívek zmluvnej strany aj bez uvedenia důvodu s výpovednou
lehotou 7 kalendárnych dní, ktorá začina plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola
výpoved doručená druhej zmluvnej strane,
c. jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného
porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. K ukončeniu zmluvy v takomto
prípade důjde dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Počas dobrovoľnickej činnosti je Dobrovolník povinný:
a. aktĺvne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovorníckej činnosti, rešpektujúc pokyny
Prijímateía dobrovoľníckej činnosti,
b. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s PrUimateíom
dobrovol‘níckej činnosti,
c. ph výskyte akýchkoívek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu dobrovoľníckej
činnosti, a to Július Kavečanský,
d. rešpektovaťvšetky usmernenia zo strany Prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ohl‘adom náplne a
spůsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti,
e. nezverejňovať a nerozširovať informácie důverného charakteru dobrovoľníckej činnosti,
f. počas dobrovoľnickej činnosti je Dobrovolník povinný zabezpečiť si pracovné oblečenie najmä
pracovný odev a pracovnú obuv.
2. Prijímater dobrovolníckej činnosti sa zavázuje poskytnúť v dňoch, kedy počet hodin dobrovoľníckej
činnosti presiahne 4 hodiny stravné vo výške 4€ /deň. Stravné za príslušný odpracovaný deň bude
vyplácané v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho týždňa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neuzatvori poistenie
zodpovednosti za škodu spósobenú Dobrovoľnikom a poistenie pre prípad úrazu Dobrovoľníka V
jeho prospech.
4. Prijímatel dobrovoľníckej činnosti je povinný zabezpečiť plnenie povinnosti a opatrení v rozsahu
nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia Dobrovolníka pri výkone dobrovoľníckej
činnosti, najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČlánokV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prijímateľa dobrovolníckej činnosti.
Dobrovoíník bene na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia 5a zák. č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.
406/2011 Z. z. o dobrovolníctve v platnom znení a príslušnými ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov.

3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osáb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe
takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Dobrovoľník prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov.
5. Dobrovoľník týmto dáva súhlas 50 spracúvaním osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých
pre účely tejto zmluvy v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti. Tento súhlas móže
Dobrovoľník kedykoľvek odvolať, s výnimkou údajov, ktoré je Prijímateľ dobrovoľnickej činnosti
oprávnený spracúvať na základe zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmeny a dopinky k tejto zmiuve možno uskutočniť výlučne formou písomných dodatkov na základe
dohody zmluvných strán.
7. Táto zmiuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
8. Zmiuvné strany prehiasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich
skutočnej a vážnej váh a na důkaz toho ju podpisujú.

V Košiciach, dňa
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Mária Čižmárová, dobrovoľník

Podnik sIužšeb «VP s.to. rs.p.

Trleda KVP 1
MOflK kShH1Sko KyP

Podnik služieb KVP s.r.o.
ing. Miroslav Michaius, konateľ
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