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Zmluva o spolupráci LK 26 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 
 
Názov:     Nadácia Ekopolis  
Sídlo:     Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    00 631 736 
Zastúpený:    Peter Medveď, riaditeľ 
 
(ďalej ako „Ekopolis”) 
 
a 
 
Názov:    Základná škola 
Sídlo:     M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 
IČO:    37888421 
Zastúpený:    Mgr. Ondrej Kanka 
Osoba zodpovedná za projekt: Mgr. Ľudmila Markovičová 
(ďalej ako „Škola“) 
 

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto Zmluvu: 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom úpravy vzájomnej spolupráce pri osvete a podpore 

triedenia odpadov na škole v projekte Eko Alarm. 
1.2 Spolupráca je ustanovená na obdobie od 1. januára 2018 do 30. novembra 2018. 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1 Ekopolis sa v rámci tejto zmluvy zaväzuje, v súlade s údajmi poskytnutými vo vstupnom dotazníku, 

bezodplatne poskytnúť Škole: 
a. nádoby na triedený zber papiera a plastov vyrobené z recyklovaného plastu do každej triedy Školy;  
b. lektorov pre zabezpečenie osvety a podporu triedenia odpadov na škole. 

 
2.2 Škola sa zaväzuje: 

 
a. aktívne spolupracovať a zasielať požadované informácie;  
b. určiť kontaktnú osobu a zaslať príslušné kontaktné údaje vo vstupnom dotazníku; 
c. vyplniť a zaslať vstupný dotazník do 20. januára 2018; 
d. vyplniť a zaslať výstupný dotazník do 30. novembra 2018; 
e. uvoľnenie všetkých tried Školy pre prácu lektora počas obdobia spolupráce, pričom v každej triede lektor 

odučí 1 vyučovaciu hodinu; 
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f. uvoľnenie 6 tried pre prácu lektora v rámci dňa po dohode s lektorom, prípadne 12 tried pre prácu 2 
lektorov po dohode s lektormi, resp. nižší počet tried, pokiaľ o to lektori požiadajú; 

g. rozmiestniť doručené nádoby na triedený zber odpadov po 2 kusy do všetkých tried Školy a 
zabezpečenie starostlivosti o nádoby a ich vyprázdňovanie v súlade s účelom projektu. 
 

 
Článok III. 

Platnos ť Zmluvy a odstúpenie od nej  
 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami, ak nie je ďalej uvedené 
inak.  

3.2.  V zmysle článku 1.2 je zmluva platná od 1. januára 2018 do 30. novembra 2018.  
3.2.    Škola  je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade riadne (hodnoverne) nepreukázaného plnenia článku 2.1 

tejto Zmluvy Ekopolisom.   
3.2  Ekopolis je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade riadne (hodnoverne) nepreukázaného plnenia článku 

2.2 tejto Zmluvy Školou. 
3.4  Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je 

uvedený neskorší dátum.  
 
 

Článok 4. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov Grantovej výzvy projektu Eko Alarm a spolu so Zmluvou o 

poskytnutí reklamného priestoru so spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o., Na Výslní 17, 821 05 
Bratislava, IČO: 35 948 213, pričom odplata poskytovaná na základe uvedenej zmluvy predstavuje a plne 
zodpovedá grantu prezentovanému v Grantovej výzve projektu Eko Alarm. 

4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Zmluvy sa uskutočnia formou písomných dodatkov 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.    

4.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre Školu a jeden pre Ekopolis. 
 
 
V Banskej Bystrici dňa:      Vo Zvolene dňa:   
 
 
 

 

 

 

................................................... 

Peter Medveď 

správca 

Nadácia Ekopolis 

 

 

 

 

................................................... 

Mgr. Ondrej Kanka  

riaditeľ 

Základná škola  
 
 


