Zmluva o spolupráci č. 2/2014
podľa §51 zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle ustanovení § 261 ods.2
a 6, § 269 odsek 2 zákona č. 513 /1991 Obchodný zákonník v platnom znení
medzi
Prešovská rozvojová agentúra
Dubová 5, 08001 Prešov
IČO :37885456
Zastúpená : Ing. Iveta Baranová, generálna riaditeľka
( ďalej „ PRERAG“)
a
Spoločná cesta – lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie
Mlynská 1384, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 42174520
Zastúpená : PhDr. Gabriela Lacušová, predsedníčka
(ďalej „Spoločná cesta - LPSI“)

Preambula
Zmluvné strany vyjadrujú svoju vôľu spolupracovať pri tvorbe a implementácii projektov nekomerčného
charakteru v oblasti vzdelávania , kultúry , prevencie voči protispoločenským javom a ďalších činnostiach,
ktoré sú uvedené v základných dokumentoch oboch partnerov. Projekty a činnosti negenerujú zisk
a finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov a dosahovanie cieľov oboch organizácií .
Článok II.
Predmet a rozsah spolupráce
Vzájomná spolupráca sa bude rozvíjať v najmä týchto oblastiach :
- Organizačné, personálne, priestorové a technické zabezpečenie podujatí;
- Zabezpečenie lektorov , príprava podkladov k vzdelávacím činnostiam;
- Spoločný postup pri zavádzaní intervencií a postupov vedúcich ku riešeniu problémov sociálne
vylúčených skupín obyvateľstva;
- Vzájomné poskytovanie informácii, ktoré majú dosah na riešenie problémov sociálne vylúčených skupín
obyvateľstva.
Článok III.
Spôsob výkonu spoločnej činnosti
Účastníci zmluvy sa zaväzujú spoločnú činnosť podľa Článku II tejto Zmluvy vykonávať tak, aby Preambula
tejto Zmluvy nebola ohrozená.
Každý z účastníkov zmluvy plní úlohy podľa tejto zmluvy osobne za danú organizáciu, ktorou bol
nominovaný, alebo prostredníctvom poverených tretích osôb.
Článok IV.
Zabezpečenie financovania
Všetky finančné nároky vyplývajúce z aktivít realizovaných v zmysle Preambuly a Článku II tejto zmluvy
budú riešené pre účastníkov zmluvy samostatne a individuálne, podľa podmienok uvedených
v projektoch.

Aktivity, služby a činnosti budú realizované objednávkou alebo samostatnou zmluvou, kde budú
dohodnuté podmienky finančného plnenia.
Článok V.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže ktorákoľvek zmluvná strana a jej
platnosť zaniká po doručení písomnej výpovede druhej strane .
Dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva je uzavretá slobodne a vyjadruje vôľu zmluvných strán.
Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie .

V Prešove, dňa

...................................................
PhDr. Gabriela Lacušová,
Spoločná cesta – LPSI

.........................................
Ing. Iveta Baranová,
PRERAG

