DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“)
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom
IČO: 603 481
2. Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“)
Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Silviou Porubänovou, riaditeľkou
IČO: 3084 7451
(ďalej len zmluvné strany)
Článok II.
Predmet a oblasti spolupráce
Predmetom tejto dohody je spolupráca medzi hlavným mestom a IVPR pri realizácii
zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova na území hlavného mesta.
Článok III.
Formy spolupráce
Zmluvné strany budú spolupracovať najmä v nasledujúcich oblastiach:
1. Príprava metodiky zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova na území hlavného mesta
IVPR v spolupráci s poverenými pracovníkmi hlavného mesta vypracujú návrh metodiky
zisťovania, ktorý bude následne prediskutovaný na spoločnom pracovnom stretnutí zástupcov
IVPR, hlavného mesta, zástupcov organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova
a ďalších relevantných aktérov. Súčasťou metodiky bude návrh záznamového hárku, odhad
personálnych kapacít a nákladov zisťovania.
2. Zabezpečenie súčinnosti subjektov poskytujúcich služby pre ľudí bez domova pri príprave
a priebehu zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova na území hlavného mesta
Hlavné mesto zabezpečí súčinnosť mestských častí Bratislavy a subjektov poskytujúcich
služby pre ľudí bez domova na území hlavného mesta pri príprave a priebehu zisťovania.
3. Školenie anketárov
IVPR v spolupráci s hlavným mestom pripraví a zrealizuje krátke školenie anketárov
zapojených do zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova.
4. Financovanie zisťovania
Financovanie zisťovania údajov a počtov o ľuďoch bez domova bude zabezpečené
oboma zmluvnými stranami. Konkrétna forma financovania bude spresnená v rámci
metodiky zisťovania, ktorej súčasťou bude odhad nákladov.
5. Spracovanie výsledkov zisťovania údajov a počtov o ľuďoch bez domova
Po ukončení zisťovania IVPR spracuje získané údaje a poskytne ich hlavnému mestu.
Výsledky zisťovania budú prezentované na spoločnom seminári.

6. Iné
Spolupráca sa môže rozvinúť aj v iných oblastiach, keď to zmluvné strany budú
považovať za účelné a dohodnú sa.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkom, čo sa týka oblastí
spolupráce, spolupôsobiť pri všetkých aktivitách potrebných na dosiahnutie cieľa a pri ich
realizácii postupovať v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
2. Získané údaje zo zisťovania môže využívať hlavné mesto, aj IVPR. IVPR ich môže
využívať na výskumné účely.
Článok V.
Doba trvania dohody o spolupráci
1. Dohoda je uzatvorená na dobu prípravy a realizácie zisťovania o ľuďoch bez domova
a následné spracovanie získaných údajov. Zisťovanie sa uskutoční v 2. polroku 2016.
2. Nedodržanie dohodnutých plnení môže byť dôvodom na odstúpenie ktorejkoľvek zo
zmluvných strán od tejto dohody.
3. Zmluvné strany môžu túto dohodu ukončiť písomnou dohodou ku ktorémukoľvek dňu
alebo písomnou výpoveďou pre nedodržanie dohodnutých plnení, pričom výpovedná
lehota je 1 mesiac a táto začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej strane.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane dva rovnopisy.

25. 05. 2016
Bratislava, ...............................................

v. r.
.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

v. r.
.........................................................
PhDr. Silvia Porubänová
riaditeľka
Inštitútu pre výskum práce a rodiny

