
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb. 

Zmluvné strany:  

Mesto Dunajská Streda 

zastúpené JUDr.Zoltánom Hájosom, primátorom mesta 

so sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda  

IČO: 00305383 

bankové spojenie: 

číslo účtu:  

IBAN: 

a  

Trnavská arcidiecézna charita 

zastúpené: Ing. Miroslavom Dzurechom 

so sídlom: Hlavná 43, 917 01 Trnava 

IČO: 356 02 619  

bankové spojenie: ČSOB  

číslo účtu: 4008297855/7500 

 

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci: 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri poskytovaní všeobecne 

prospešných služieb pre obyvateľov mesta Dunajská Streda a obyvateľov v rámci farnosti 

trnavskej arcidiecézy v sociálnej oblasti. 

2. Táto zmluva rieši osobitné dojednania a prehlásenia zmluvných strán, nájomné vzťahy a 

úhradu energií a služieb zmluvných partnerov. 

 



čl. II. 

Osobitné dojednania a prehlásenia zmluvných strán 

1. Zmluvné strany touto zmluvou prehlasujú, že v rámci spolupráce budú vykonávať 

verejnoprospešnú činnosť, a to charitatívnu, v rámci dobročinnosti a dobrovoľnosti, 

ktorej cieľom je pomoc a služba ľuďom v núdzi, osamelým, starým, hendikepovaným, 

chorým a bezdomovcom.  

2. Za účelom tejto verejnoprospešnej činnosti mesto Dunajská Streda bude nájomcom 

nebytových priestorov (jednej kancelárie) v dome o celkovej výmere 12, 45 m² a dve 

garáže a priľahlý dvor o výmere 35,64 m², ktorého vlastníkom je Slovenský červený 

kríž (Sídlo: Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, v zastúpení Ing. Emíliou Uhrinovou, 

MPH poverenou zastupovaním generálnej sekretárky) (list vlastníctva č. 1267 pre kat. 

úz. Dunajská Streda, súp. č. 1100, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 356, 

zastavané plochy a nádvoria s pozemkom).   

3. Výšku nájomného za užívanie nebytových priestorov, dvoch garáží a priľahlého 

pozemku v sume 220 €/mesiac (slovom: dvesto dvadsať eur mesačne), bude mesto 

Dunajská Streda uhrádzať v zmysle nájomnej zmluvy. V tejto sume sú zahrnuté 

náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Mesto Dunajská Streda bude 

hradiť obvyklú údržbu alebo drobné opravy do 50 EUR (slovom: päťdesiat eur). 

4. Trnavská arcidiecézna charita sa bude spolupodieľať na financovaní nájomného 

a režijných nákladov sumou 110 €/mesiac (slovom stodesať eur mesačne). 

5. Mesto Dunajská Streda prehlasuje, že:  

 bude Trnavskú arcidiecéznu charitu prezentovať vhodným spôsobom 

prostredníctvom vlastných informačných a propagačných prostriedkov ako 

podporovateľa sociálnej služby,  

 zabezpečí vhodné priestory na uskladňovanie a rozdávanie šatstva, obuvi, nábytku 

a trvanlivých potravín pre odkázaných vrátane vedenia administratívy v kancelárskych 

priestoroch,  

 bude sa spolupodieľať na úhrade nájmu, energií a služieb na zabezpečenie priestorov 

slúžiacich na charitatívnu činnosť.  

6. Trnavská arcidiecézna charita prehlasuje, že: 

 bude mesto Dunajskú Stredu prezentovať vhodným spôsobom prostredníctvom 

vlastných informačných a propagačných prostriedkov ako podporovateľa sociálnej 

služby,  

 bude vykonávať svoje aktivity vo vzťahu k cieľovej skupine, ktorou sú ľudia v núdzi, 

osamelí, starí, hendikepovaní, chorí občania a bezdomovci, 

 bude sa spolupodieľať na úhrade nájmu, energií a služieb na zabezpečenie priestorov 

slúžiacich na charitatívnu činnosť.  

 



čl. III. 

Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. 

2. Zmluvu o partnerstve a spolupráci možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana opätovne porušuje ustanovenia 

tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej 

strane, 

c) mesto Dunajská Streda si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že partner 

prestane vykonávať činnosti, obmedzí výkon týchto činností alebo stratí oprávnenie 

vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je 

účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane, 

d) výpoveďou jednej zo zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 3 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

 

čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

2. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, , z ktorých 3 obdrží mesto Dunajská Streda 

a 1 Trnavská arcidiecézna charita. 

 

 

 


