
ZOSP HD 21

Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 21. ročník

Organizácia/Fyzická osoba:

so sídlom/adresou:

IČO/Dátum narodenia:

zastúpená:

Článok 1.
Zmluvné strany

LJčc.Y

504

kontaktná osoba verejnej zbierky (koordinátor):

telefón, e-mail:

(ďalej len „Partner”)

a

Nadácia:

so sídlom:
IČO:
zastúpená:

Nadácia pre deti Slovenska

Heydukova 3, 811 08 Bratislava

31753833

Ondrej Gallo, správca nadácie

bankové spojenie pre verejnú zbierku

Hodina deťom: SK61 0900 0000 0002 2220 0200

ako právnická osoba oprávnená vykonávať verejnú zbierku Hodina deťom

(ďalej len „Nadácia")

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

túto zmluvu.
Článok 2.

Predmet zmluvy

I. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok o spolupráci zmluvných strán pri realizácii verejnej zbierky Hodina

deťom 21. ročník. Verejnú zbierku Hodina deťom 21. ročník realizuje Nadácia na základe právoplatnosti rozhodnutia

o zápise zbierky do registra zbierok č. 000-2019-014493. Kópia rozhodnutia o zápise zbierky Hodina deťom do registra

zbierok je neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve.
Článok 3.

Práva a povinnosti Partnera

1. Partner sa zaväzuje:

a) riadiť sa pri úkonoch spojených s vykonávaním verejnej zbierky platnými právnymi predpismi,

b) riadiť sa pri úkonoch spojených s vykonávaním verejnej zbierky platným rozhodnutím Ministerstva vnútra o zápise

zbierky Hodina deťom do registra zbierok (rozhodnutie č. 000-2019-014493)

c) riadiť sa pri úkonoch spojených s vykonávaním verejnej zbierky pokynmi manažéra zbierok Hodiny deťom

uvedeného v článku 4. bod 2.

d) zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky zbierané iba do pokladničiek Nadácie, ktoré sú riadne zapečatené

a označené ako verejná zbierka Hodina deťom,

e) zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu pokladničiek, či odcudzeniu vyzbieraných finančných prostriedkov,

zabezpečiť, aby bola pri otváraní pokladničiek prítomná kontaktná osoba verejnej zbierky (kontaktná osoba

Partnera), ktorá je uvedená v čl. 1, alebo ňou poverená osoba.

g) vypracovať Zápisnicu o otvorení pokladničky (príloha) za každú pokladničku zvlášť a poslať ju buď poštou na adresu

Nadácie alebo elektronicky (na email zbierky@nds.sk) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania verejnej

zbierky, t.j. do 29.11.2018.
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h) previesť finančný výťažok z verejnej zbierky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania verejnej zbierky,

t.j. do 29.11.2018 na:

číslo účtu verejnej zbierky: SK61 0900 0000 0002 2220 0200

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.,

variabilný symbol: 13410

špecifický symbol: IČO vkladateľa / meno koordinátora za školu alebo organizáciu

i) zabezpečiť skartovanie, resp. znehodnotenie použitých pokladničiek po skončení verejnej zbierky, aby sa zabránilo

ich prípadnému zneužitiu.

Článok 4.
Práva a povinnosti nadácie

1. Nadácia sa zaväzuje:
a) vystaviť poverenie potrebné na vykonávanie verejnej zbierky osobám, ktoré budú zbierku vykonávať (príloha).

b) zabezpečiť potrebné materiály k zbierke v uliciach, predovšetkým pokladničky a rozhodnutie o zápise verejnej

zbierky do registra zbierok

c) poskytnúť odbornú pomoc potrebnú pri organizovaní verejnej zbierky,
d) zabezpečiť organizácii propagačné a informačné materiály
e) zverejniť organizáciu dostupnými prostriedkami.

2. Nadáciu bude pri konaní verejnej zbierky zastupovať:
meno a priezvisko:

pozícia:
e-mail:

mobilný telefón:

Veronika Horníková
manažérka zbierok Hodiny deťom
veronika@nds.sk
0911 702 664

Článok 5.
Vyhlásenie partnera

1. V prípade, ak bude zbierka realizovaná v priestoroch Partnera, Partner ako vlastník / nájomca / správca priestorov
podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s vykonávaním zbierky Hodina deťom v priestoroch organizácie.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluve rozumejú a uzatvárajú ju slobodne, vážne, nie v tiesni,

na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že úto zmluvu možno meniť, doplniť alebo zrušiť len písomnou formou.

-10-20
s meto

V Bratislave, dňa , dňa .

a Nadáciu za Partnera

Prílohy:
1. kópia rozhodnu a MV SR č. 000-2019-014493 0 zápise verejnej zbierky Hodina deťom do registra zbierok
2. poverenie na vykonávanie zbierky

3. zápisnica o otvorení pokladničky
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