Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "THINK BIG" - Vytvorme si krajší svet
Číslo zmluvy:

1. ZMLUVNÉ STRANY

Názov: Detvianska aliancia Rómov (DAR),
Sídlo:

IČO:

a

Názov: Mestský úrad Detva

Štúrova 845/25,

Sídlo: Tajovského 7 , 962 12 Detva

96212 Detva

IČO: 00319805

45018243

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Šufliarský

Štatutárny zástupca: Jaroslav Oláh
(ďalej .Priilrnatel")

(ďalej .Poskytovateř')

Poskytovatel' a Prijímatel' uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu o spolupráci pri realizácii
projektu "Vytvorme si krajší svet" v rámci grantovo-asistenčného programu "Think Big
2011". (d'alej "Projekt")
Zmluva o spolupráci je uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a na základe Dohody o poskytnutí grantu Č. TB-11-04 medzi Nadáciou Ekopolis
ako poskytovatel'om a Detvianskou alianciou Rómov ako prijímatel'om.
Táto Zmluva vrátane príloh sa d'alej označuje aj ako "Zmluva". Poskytovatel' a Prijímatel' sa
pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako "zmluvné strany".

2.

PREDMET

A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUPRÁCI

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných
Poskytovatel'om a Prijímatel'om pri:

podmienok,

práv a povinností

medzi

a) poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu stavebnej časti Projektu v zmysle
rozpočtu Projektu zo s an
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c) závazku Poskytovatěl'á k využívaniu zrekonštruovaného priestoru a objektu na účely
stanovené Projektom.
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2.2 Poskytovatel' sa zavazuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne Prijímatel'ovi finančnú
čiastku 2,200,-€ určenú rozpočtom Projektu na stavebnú časť Projektu na základe ktorej
Prijímatel' uskutoční stavebné práce na základe a podl'a projektu.
2.3 Prijímatel' sa zavazuje prispieť k realizácii projektu finančnou čiastkou 800,-€ v súlade
s rozpočtom Projektu a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a s platnými a účinnými
všeobecne závaznými predpismi.
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2.4 Poskytovatel' sa zavazuje, že bude v rámci projektu aj mimo neho organizovat'
v zrekonštruovaných
priestoroch len aktivity, ktoré budú v súlade s projektovými
zámermi a že nebude za použitie týchto priestorov vyžadovat' platenie nájomného.
2.5 Prijímatel' sa zavazuje plnit' zmluvné podmienky
dodržiavania harmonogramu.

3.

ZÁ VEREČNÉ

stanovené Poskytovatel'om,

vrátane

USTANOVENIA

3.1 Táto Zmluva nadobúda platnost' nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke
Mesta Detva a účinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú ajej platnost' a účinnost' končí schválením záverečnej
správy Projektu, ktorú je Prijímatel' povinný predložit' príslušnému Riadiacemu orgánu
v súvislosti s poslednou realizovanou aktivitou Projektu najneskór do 31. mája 2012 alebo
do 1 mesiaca po ukončení Projektu.
3.3 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha Č. 1: Uzavretá a platná Dohoda o o poskytnutí grantu Č. TB-11-04 medzi
Nadáciou Ekopolis ako poskytovatel'om
a Detvianskou
alianciou Rómov ako
prijímatel'om.
Príloha Č. 2: Schválená žiadosť o udelenie
harmonogramom a rozpočtom Projektu.

grantu

s popisorn

Projektu,

časovým

3.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane
Prijímatel' jeden rovnopis a tri rovnopisy dostane Poskytovatel'.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dósledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom znej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumitel'né, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovatel'a v Detve, dňa:
ObBnske •• rdalle DAR
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Podpis:
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Dávianska aliIncia Mnov
§u.ow MW. 962 12 Detva

100: 45 018 243••••

1: ozdarl@rrt*

Jaroslav Oláh
Meno a priezvisko štatutámeho orgánu/zástupcu Poskytovatel'a
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Za Prijímatel'a v ~st%bec,
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Ing. Ján Šuf1iarsk~, rimátor
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Meno a priezvisko štatutámeho orgánu/zástupcu Prijímatel'a
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