
ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI

pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2020 uzatvorená podl'a ust.
§ 51  0bčianskeho zákonníka

1-

Únia nevidiacich a slabozľakých Slovenska
So sídlom:  Sekulská 1, 842 50   Bratislava
lčo: 00683876
Zapísaná: v registri OZ na MV SR pod zn. VVS/1 -909/90-32-11
Zastúpená:  lng. Tatiana Winterová, riaditeľka

(ďalej len „ÚNSS")
a

2.
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(ďalej len „Spoluorganizátor")

1.   Predmet zmluvy

1/    Vzmysle  zápisu  do  registra  verejných  zbierok  Ministerstva  vnútra  SR  č.   000-2019-
030715    je     ÚNSS     oprávnená     18.         septembra    2020    organizovať    celoslovenskú
verejnoprospešnú zbierku  Biela pastelka 2020 s cieľom podporit' ťažko zrakovo postihnutých
občanov.   Výnos   zbierky  bude   použitý  na   území  Slovenskej   republiky  na   poskytovanie
sociálneho   poradenstva   a vykonávanie   sociálnej   rehabilitácie,    na    podporu   aktivizácie
občanov  so  zrakovým  postihnutím  a rozvoj  spolkovej  činnosti,  na  financovanie  aktivít  na
zvyšovanie   kvality   života   ana   podporu   programov   pre   nevidiacich   a ťažko   zrakovo
postihnutých občanov.
2/     Predmetom   tejto   zmluvy  je   spolupráca   ÚNSS   a spoluorganizátora   pri   usporiadaní
verejnej zbierky Biela pastelka 2020 v súlade s podmienkami tejto zmluvy.  Cieľom uvedenej
spolupráce je získanie  príspevkov na  verejných  priestranstvách  a vo verejnosti  prístupných
priestoroch  ľubovoľnej výške.  Prispevky  budú výlučne výnosom  ÚNSS,  ktorý bude účelovo
použitý  na  území  SR  v súlade  s poslaním  a programovým  zameraním  ÚNSS  a výlučne  na
účel uvedený v registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR ako je uvedené v odseku  1
tejto zmluvy.
3/  Touto zmluvou ÚNSS oprávňuje Spoluorganizátora spolupracovať na organizácii verejnej
zbierky   Biela   pastelka   2020   v súlade   s touto   zmluvou.   Spoluorganizátor   sa   zaväzuje
organizovať a uskutočňovať verejnú zbierku Biela pastelka 2020 bezplatne.

2.   Určenie veľejnej zbierky Biela pastelka 2020

1/      Verejná   zbierka   Biela   pastelka   2020   bude   usporiadaná   Spoluorganizátorom   18.
septembra   2020   v mieste   sídla   Spoluorganizátora   a to   na   verejných   priestranstvách,
námestiach,  uliciach,  prípadne  v priestoroch  iných  právnických  osôb,  ktoré vydajú  písomný
súhlas na  konanie zbierky.  V prípade získania takéhoto súhlasu,  budú tento súhlas  mať pri



sebe  dobrovol'níci zbierajúci v týchto  priestoroch  a po  realizácii  zbierky ho  Spoluorganizátor
zašle ÚNSS spolu s ostatnými materiálmi podl'a bodu 4. ods. 7 tejto zmluvy.
2/ Zbierka sa uskutočňuje vyberaním finančných prostriedkov, ako je uvedené v tejto zmluve,
od   darcov   do   uzavretých   prenosných   pokladničiek   označených   názvom   občianskeho
združenia,  registračným  číslom  a  logom  verejnej zbierky a evidenčným  číslom  pokladničky.
Osoby na strane Spoluorganizátora,  ktoré Spoluorganizátor poveri realizáciou zbierky (ďalej
ako „dobrovoľníci"),  budú  na viditeľnom  mieste označené  identifikátorom  dobrovol'níka  Biela

pastelka 2020, ktoré Spoluoľganizátorovi dodá ÚNSS. Takto vyzbierané finančné prostriedky
sa budú sústred'ovat' na osobitnom účte číslo SK2311110000 0014 3025 8006.
3/   Verejnú   zbjerku   Biela   pastelka   2020   môžu   vykonávať   dobrovoľnícke   tímy,   ktorých
súčasťou je  aspoň jedna osoba,  ktorá dovŕšila  15.  rok  svojho veku.  Spoluorganizátor vždy
určí  kontaktnú  osobu  staršiu  ako  18  rokov,  ktorá  bude  zodpovedná  za  realizáciu  verejnej
zbierky Biela pastelka 2020 v jeho zastúpení.
4/  Verejná zbierka Biela pastelka 2020 sa vykonáva v súlade so Zákonom č.  162/2014 Zb. o
verejných zbierkach.

3.   Práva a povinnosti ÚNSS

1/       ÚNSS   sa   zaväzuje   poskytnúť   Spoluorganizátorovi   všetky   nevyhnutné   informácie
a podklady k riadnemu plneniu zmluvných povinností Spoluorganizátora.
2/   ÚNSS je povinná poskytnúť Spoluorganizátorovi materiály kampane Biela pastelka 2020.
Konečný počet a štruktúru poskytovaných materiálov určuje ÚNSS.
3/   Zaslanie  materiálov  Biela  pastelka  2020  podľa  čl.  3.2.  tejto  zmluvy  Spoluorganizátorovi
najneskôr  do   17.   septembra  2020  bude  realizované  podl'a  dohody  s príslušnou  osobou

poverenou Spoluorganizátorom na náklady ÚNSS.

4,   Práva a povinnosti Spoluorganizátora

1/    Spoluorganizátor  znáša  všetky  vlastné  náklady  spojené  so  spoluprácou  na  realizácii
verejnej   zbierky   Biela   pastelka   2020,   uskutočnenej   v mieste   sídla   Spoluorganizátora.
Vzniknuté náklady Spoluorganjzátora nie je možné hľadjť z výnosu zbjerky.
2/  Spoluorganizátor je povinný:

a)   uskutočniť verejnú zbierku Biela pastelka 2020 v deň 18. septembra 2020;
b)   snažiť   sa   získavať   peňažné   príspevky   vl'ubovoľnej   výške       do   zapečatených

pokladničiek  od  občanov  na  verejných  priestranstvách,  námestiach  a uliciach  obce
alebo mesta, v ktorom má Spoluorganizátor sídlo;

c)   zabezpečiť vykonávanie zbierky dobrovol'nikmi, ktorí sú bezúhonní;
d)   zabezpečit'    poučenie    dobrovoľníkov    o povinnostiach,    ktoré    Spoluorganizátorovi

a dobrovol'níkom  vyplývajú  z tejto  zmluvy,   poučiť  dobrovoľnĺkov  o bezpečnostných
opatreniach   a zabezpečit',   aby   boli   bezpečnostné   opatrenia   počas   organizácie
a uskutočňovania zbierky dodržané;

e)   zabezpečiť,  aby v každom  dobrovoľníckom  tíme  vykonávajúcom zbierku  bola  aspoň
jedna zodpovedná osoba,  ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku;

f)    zabezpečit'   označenie   dobrovol'níkov   pri   organjzácji   alebo   priamom   vykonávaní
zbierky identifikátormi dobrovol'níka, dodanými na tento účel výlučne ÚNSS;

g)   používať  na  získavanie   peňažných   darov  občanov  výlučne  jednotné  pokladničky
s označením  Verejná  zbierka  Biela  pastelka  2020,  číslom  pokladnice,  registračným
číslom  Ministerstva  vnútra  SR  a logom,   ktoré  budú  dodané  na  tento  účel  výlučne
ÚNSS.



3/  Spoluorganizátor  sa  zaväzuje  konať  v súlade  s podmienkami  tejto  zmluvy,  pokynmi  pre
školského   koordinátora   a účelom   verejnej   zbierky   Biela   pastelka   2020   tak,   aby   svojím
konaním neohrozil a nepoškodil dobré meno  ÚNSS.
4/   Spoluorganizátor je oprávnený organizovať a vykonávať zbierku okrem  miest uvedených
včl.    4.2    písm.    b)    tejto    zmluvy    aj    vpriestoroch    právnických    osôb    vmieste    sídla
Spoluorganizátora,     pokial'    Spoluorganizátor    získa     od     štatutárnych     orgánov    týchto

právnických  osôb  povolenie  na  vykonávanie  zbierky  v ich  priestoroch.  Zbierka  sa  nesmie
konať  vo  verejných  dopravných  prostriedkoch,  v  lôžkových  zdravotníckych  zariadeniach,  v

pohostinských a zábavných miestnostiach a ani v predajniach.
5/    Spoluorganizátor je  povinný  najneskôr  v pondelok  21.09.2020  previesť  celkovú  sumu
získanú   zbierkou   prostredníctvom   poštovej   poukážky,   ktorú   obdržal   spolu   s materiálmi
zbierky,  na  peňažný účet verejnej zbierky  Biela pastelka 2020 číslo  lBAN:  SK2311110000
0014  3025 8006,  vedený v Unicredit Bank Slovensko.  Kópiu  dokladu  o prevode finančných

prostriedkov  priloží  Spoluorganizátor k Zápisnici  z otvorenia  pokladníc,  (ktorú  obdržal  spolu
s dodanými materiálmi verejnej zbierky) a zašle hlavnej  koordinátorke verejnej zbierky Eliške
Fričovskej   na  adresu:   Únia   nevidiacich   a slabozrakých   Slovenska,   Sekulská   1,   842   50
Bratislava.    Spoluorganizátor   sa    zaväzuje    zabezpečiť    maximálnu    transparentnosť    pri
spočítavaní  výnosu  zo  zverených  pokladníc  a zamedziť  konaniu,   ktoré  by  mohlo  ohroziť
dôveryhodnosť verejnej zbierky Biela pastelka a poškodiť dobré meno ÚNSS.
6/ Spoluorganizátor zverejní  na  viditel'nom  mieste  v sídle  Spoluorganizátora  výnos  verejnej
zbierky,  na  ktorom  sa  podiel'al  a ktorý bude zhodný  s vkladom  na  účet verejnej  zbierky.  Na
tento  účel  je  určený  predtlačený  diplom,  ktorý  je  súčast'ou  dodaných  materiálov  verejnej
zbierky.
7/  Spoluorganizátor zašle najneskôr do 2.10. 2020 na adresu ÚNSS:
- 1  rovnopis tejto zmluvy s doplnenou hlavičkou a podpisom zastupujúcej osoby
- riadne vyplnenú Zápisnicu z otvorenia pokladníc
-  originál  alebo  kópiu  poštovej  poukážky,   ktorou  previedol  výnos  zbierky  Biela  pastelka

2020 na zbierkový účet
-vyplnené tlačivo „Hodnotiaca správa" (nachádza sa na druhej strane Zápisnice)
-zostatok predmetov zbierky -plastové spinky Biela pastelka
8/   Spoluorganizátor  je   povinný   bezprostredne   po   ukončení   hlavného   zbierkového   dňa
a vložení  výnosu   na  účet  verejnej  zbierky  skahovať  pokladničky  a identifikátory  verejnej
zbierky.
9/  Spoluorganizátor  má  právo  na  vlastné  náklady  organizovať  vlastnú  mediálnu  a verejnú

prezentáciu   verejnej   finančnej   zbierky   Biela   pastelka   2020   v lokálnych   médiách   a   na
verejných  priestranstvách  podľa  sídla  Spoluorganizátora,  pri  dodržaní  príslušných  právnych

predpisov  tak,  aby  touto  prezentáciou  neohrozil  dobré  meno  ÚNSS  a aby  bola  v súlade  s
mediálnou prezentáciou ÚNSS.

5.    Materiály Biela pastelka 2020

1/      Na   zabezpečenie   realizácie   verejnej   finančnej   zbierky   Biela   pastelka   2020   budú
Spoluorganizátorom a dobrovoľníkmi použité výlučne nasledovné materiály:

a)   predmet zbierky -biele pastelky/plastové spinky s nápisom Biela pastelka;
b)   jednotné  pokladničky  na  uskutočňovanie  zbierky,  označené  textom  Verejná  zbierka

Biela  pastelka  2020,   číslom  pokladnice,   číslom   registrácie  Ministerstva  vnútra  SR
a logom;

c)    identifikátory dobrovoľníka  Biela pastelka 2020;
d)   ďalšie materiály (letáky, plagáty a pod. podl'a možností ÚNSS);



e)   diplom pre Spoluorganizátora;
f)    tlačivá zbierky (Zápisnica z otvárania pokladníc,  Hodnotiaca správa a pod.).

6.   Zodpovednosťza škodu

1/       Akúkol'vek   škodu    vzniknutú   Spoluorganizátorovi    alebo   dobrovol'níkom    v súvislosti
s prípravou,   organizáciou,   uskutočnením   a vyhodnotením   verejnej  zbierky   Biela   pastelka
2020 znáša a zodpovedá za  ňu v plnom  rozsahu Spoluorganizátor.  Spoluorganizátor takisto
v zmysle príslušnej právnej úpravy zodpovedá za ujmu na dobrom mene ÚNSS v prípade, že
túto ujmu spôsobí.
2/   ÚNSS nezodpovedá za akúkol'vek škodu  spôsobenú tretím  osobám Spoluorganizátorom
alebo dobrovol'níkmi.

7.   Účinnost' a doba trvania zmluvy

1/   ÚNSS   zasiela   Spoluorganizátorovi   návrh   zmluvy,   podpísaný   štatutárnym   zástupcom
ÚNSS. Zmluva je uzatvorená a platná dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3/    Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  ato  do  27.09.2020.  Ustanovenia  čl.  6  tejto
zmluvy zostávajú v účinnosti aj po tomto dátume.

8. Záverečné ustanovenie

1/    Táto  zmluva  môže  byť  menená  alebo  doplnená  len  na  základe  písomného  dodatku,

podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2/  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a zmluve porozumeli, že
jej text je jasným a zrozumitel'ným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak
čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
3/     Účastníci   tejto  zmluvy  zhodne   prehlasujú,   že   ich  zmluvná   voľnosť   nebola  žiadnym
spôsobom obmedzená.
4/  Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu.
Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto zmluvy.

V Bratislave, dňa 07.09.2020

za UNSS:

•.-.-..,Í.;;;-:,:::-;,íž,,`

ÓA,.:n.gv::,;i:E!i#i.ič:"

%ÁJuiftti'C/ftó4/ ďníía,/!...f..3f..JJO

za Spoluorganizátora:
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