MEMORANDUM
o spolupráci pri realizovaní Projektu
uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „memorandum“)
medzi nasledovnými stranami:
Fórum života, občianske združenie
sídlo:
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
štatutárny orgán:
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
IČO:
318 158 39
(ďalej ako „Prijímateľ/Partner“)
a
Obec Blatné
sídlo:
Šarfická 300/37, 90082 Blatné
štatutárny orgán:
Rastislav Pero
IČO:
00304671
Právna forma:
samospráva
(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“)
(Prijímateľ a Spolupracujúci subjekt spoločne ďalej ako „strany memoranda“)
Preambula
Vzhľadom na to, že Prijímateľ/Partner a Spolupracujúci subjekt sú zapájaní do práce
na komplexnom riešení otázok koncepčnej/širšej spoločenskej povahy a pri plnení svojich úloh
úzko spolupracujú a vzhľadom na to, že v dôsledku realizácie projektu definovaného v článku
1 ods. 1 tohto memoranda by malo dôjsť k zlepšeniu podmienok pre plnenie úloh
Spolupracujúceho subjektu v oblasti jeho pôsobnosti, resp. ostatných cieľových skupín
prioritnej osi č. 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa Operačného
programu Efektívna verejná správa, strany memoranda sa dohodli na uzavretí tohto memoranda
za účelom vytvorenia právneho základu vzájomnej spolupráce a účasti Spolupracujúceho
subjektu na realizácii aktivít projektu definovaného v článku 1 ods. 1 tohto memoranda
gestorovaného Prijímateľom/Partnerom.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Prijímateľ/Partner bude realizovať v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej ako „zmluva o poskytnutí NFP“), v súlade s podmienkami
vyzvania, kód OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 (ďalej ako „vyzvanie“), nasledovný
projekt:
operačný program:

Efektívna verejná správa

spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

prioritná os:

1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

špecifický cieľ:

1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

poskytovateľ NFP:

Ministerstvo vnútra SR

názov projektu:

Medzigeneračná
dôstojnosti

účel projektu:

Dostupnosť informácií a sektorová spolupráca pri
posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií
chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, obetiam
trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti.

na dosiahnutie cieľa projektu:

Vytvorenie databázy (platforiem) inštitúcií a odborníkov
v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov
rodín.

solidarita

a ochrana

ľudskej

(ďalej ako „Projekt“)
2. Účelom uzavretia tohto memoranda je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo medzi
stranami memoranda a z toho vyplývajúcu spoluprácu strán memoranda, ktoré umožnia
zefektívniť procesy a postup Prijímateľa pri realizácii aktivít Projektu a dosiahnutí jeho
účelu a cieľa.
Článok 2
Predmet memoranda
1. Zmluvné strany memoranda prejavujú svoju vôľu aktívne spolupracovať za účelom riadnej
realizácie Projektu v nasledujúcich oblastiach:
a) využívanie informačného portálu o kontaktných miestach a pomáhajúcich
organizáciách subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho neziskového
sektora pre vlastnú činnosť,
b) využívanie databázy inštitúcií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov
v oblasti prevencie a konkrétnej pomoci pre vlastnú činnosť,
c) spolupráca pri organizovaní informačných stretnutí, moderovaných besied,
vzdelávacích seminárov a kolokvií za účelom monitorovania a hodnotenia
súčasného stavu oblasti riešenej v rámci realizácie projektu,
d) spolupráca pri motivácií dobrovoľníkov v oblasti pomoci v bežných aj krízových
situáciách, zameraná na človeka, ktorý pomoc potrebuje,
e) využívanie výstupov projektu pre vlastnú činnosť,
f) sprostredkovanie výsledných legislatívnych a iných návrhov vytvorených v rámci
projektu.
Článok 3
Práva a povinnosti strán memoranda
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1. Prijímateľ plní najmä všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o poskytnutí
NFP za účelom riadnej realizácie aktivít Projektu a dosiahnutia cieľa Projektu. V rámci
tohto vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu najmä:
a) monitoruje a analyzuje súčasný stav kontaktných miest a dostupnosti služieb
v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových
situáciách jednotlivca a rodín vo všetkých regiónoch Slovenska,
b) vytvára odborné a mediálne profily inštitúcií, spracúva informácie do databázy na
regionálnej úrovni, ktoré poskytne spolupracujúcemu subjektu,
c) riadi proces realizácie Projektu vrátane činností prebiehajúcich na Spolupracujúcom
subjekte
d) poskytuje Spolupracujúcemu subjektu pokyny a informácie potrebné pre výkon
spolupráce,
e) zabezpečí zamestnancov Prijímateľa, ktorí budú spolupracovať so Spolupracujúcim
subjektom pri realizácii konkrétnej úlohy,
f) ďalšie aktivity/činnosti potrebné pre riadnu realizáciu Projektu.
2. Strany memoranda sa zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom plnenia
svojich záväzkov, ktoré im z memoranda vyplývajú.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
1. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto
memoranda, ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky.
2. Strany memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich
vzájomnej komunikácie podľa tohto memoranda, je splnená zaslaním elektronickej
správy (e-mailu) druhej strane memoranda na e-mailovú adresu uvedenú
v nasledujúcom odseku tohto článku.
3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie článku 3 ods. 5 tohto memoranda,
si strany memoranda určili kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:
za Prijímateľa:
meno a priezvisko:

Mgr. Martin Agner

pracovné zaradenie:

Hlavný koordinátor

telefón a e-mail:

0910 852 296; martin.agner@forumzivota.sk;

za Spolupracujúci subjekt:
meno a priezvisko:

Mgr. Eva Bogyai

pracovné zaradenie:

Sociálna pracovníčka

telefón a e-mail:

033/64593270, voda@blatne.sk

V prípade ak dôjde pri nezmenenom pracovnom zaradení len k zmene konkrétnej
fyzickej osoby (vrátane e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom zaradení, takáto zmena
nepredstavuje zmenu tohto memoranda a nie je preto potrebné vyhotoviť dodatok tohto
memoranda.
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4. Strany memoranda sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny
v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa,
kedy táto zmena nastala.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum je uzavreté a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu
oboma stranami memoranda.
2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania zmluvy
o poskytnutí NFP, predmetom ktorej je realizácia Projektu.
3. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej
slobodnej vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú
pripravení ich riadne a včas plniť.
4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných
dodatkov v písomnej forme, na základe súhlasu oboch strán memoranda. Realizácia
článku 3 ods. 4 tohto memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto sa
vykoná len vzájomným odsúhlasením medzi kontaktnými osobami, bez potreby
vypracovania dodatku podľa tohto článku.
5. Toto memorandum je vyhotovené v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu,
pričom strany memoranda dostanú každá po jednom (1) vyhotovení a jeden rovnopis
bude tvoriť prílohu žiadosti o NFP.
1Podpisy

strán memoranda:

Za Prijímateľa/Partnera2:
V Bratislave, dňa 31.01.2020

Za Spolupracujúci subjekt3:
V Blatnom , dňa 29.01.2020

v. r.

v. r.

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

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

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Rastislav Pero

1

V prípade podpisu splnomocneným zástupcom priložiť rovnopis alebo overené
plnomocenstvo
2
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu
3
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu
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