MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
(ďalej len „Memorandum“) medzi

Strana Memoranda č. 1:
názov:
sídlo:
IČO:
v zastúpení:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len ako „Hlavné mesto“)
a
Strana Memoranda č.
názov:
sídlo:
IČO:
právna forma:
registračné č.:
v zastúpení:

Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 1790/6, 841 04 Bratislava
00 598 721
združenie (zväzok, spolok, spoločnosť, klub ai.)
VVS/1-909/90-39
Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ

(ďalej len ako „Slovenský skauting“)
(Hlavné mesto a Slovenský skauting ďalej v texte spolu tiež ako „Strany Memoranda“)
Strany Memoranda sa dohodli na uzatvorení Memoranda o vzájomnej spolupráci
v nasledujúcom znení:
Článok I
Predmet dohody
1.

Predmetom Memoranda je vzájomná spolupráca Strán Memoranda v oblasti a so
zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prostredníctvom dobrovoľníckej
činnosti dospelých členov a dobrovoľníkov Slovenského skautingu pre potreby
obyvateľov Hlavného mesta Bratislavy.

2.

Strany Memoranda sa dohodli, že pri napĺňaní cieľa Memoranda budú vyvíjať
vzájomnú aktivitu a spoluprácu.

3.

Úlohou Slovenského skautingu bude vykonávať aktivity zamerané najmä, nie však
výlučne:

a)

b)

Zabezpečenie dobrovoľníckej pomoci pri riešení sociálnych situácií seniorov
vyžadujúcich podporu, najmä v súvislosti s opatreniami spojenými so šírením
choroby COVID-19;
Vzdelávanie dobrovoľníkov a ich inštruovanie v úlohách pre Hlavné mesto podľa
dohody s Hlavným mestom

4.

Úlohou Hlavného mesta bude vykonávať aktivity zamerané najmä, nie však výlučne:
a)
Definovanie adekvátnych úloh pre dobrovoľníkov podľa dohody so Slovenským
skautingom;
b)
Spolupráca so Slovenským skautingom na inštrukciách pre dobrovoľníkov.

5.

Obe Strany Memoranda vyvinú všetko úsilie potrebné k tomu, aby bol výsledok ich
vzájomnej spolupráce úspešný a cieľ Memoranda dosiahnutý. Pri plnení predmetu
Memoranda sa Strany Memoranda zaväzujú poskytovať si vzájomnú objektívne
nevyhnutnú súčinnosť.

6.

Na dojednanie podrobností, týkajúcich sa vykonávania tohto Memoranda, splnomocňuje
Hlavné mesto – Mgr. Miriama Kanioková, M.A., email: miriama.kaniokova@bratislava.sk
a Slovenský skauting – Radoslav Zeman, email: rado@bso.skauting.sk.
Článok II
Úhrada nákladov

1.

Spolupráca, poskytovaná zo strany Slovenského skautingu, je bezodplatná.

2.

Slovenský skauting nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov a ani iných
výdavkov zo strany Hlavného mesta v zmysle tohto Memoranda.
Článok III
Trvanie a ukončenie Memoranda

1.

Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto Memoranda.

2.

Strany Memoranda sa dohodli, že Memorandum zaniká:
a)

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Strán Memoranda aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota v takomto prípade je jeden mesiac a začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej Strane Memoranda;

b)

odstúpením od Memoranda niektorou zo Strán Memoranda v prípade porušenia
ustanovení tohto Memoranda druhou zo Strán Memoranda a v primeranej lehote,
určenej druhou stranou, v písomnej výzve na odstránenie/nápravu porušenia
Memoranda, takéto porušenie Memoranda porušujúca Strana Memoranda
neodstráni alebo nenapraví;

c)

uplynutím dojednanej doby podľa bodu 1. Článku III Memoranda.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu Stranami Memoranda a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného
mesta, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

2.

Memorandum je možné meniť a dopĺňať po dohode Strán Memoranda, a to len vo
forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov.

3.

Práva a povinnosti Strán Memoranda, ktoré nie sú upravené v Memorande, sa riadia
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.

4.

Memorandum je vyhotovené v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu,
z ktorých Hlavné mesto dostane štyri (4) vyhotovenia a Slovenský skauting dve (2)
vyhotovenia.

5.

Strany Memoranda vyhlasujú, že Memorandum uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli a nemajú proti jeho
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 04.05.2020

v. r.
...........................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

.

V Bratislave, dňa 04.05.2020

v. r.
...................................................................
Slovenský skauting
Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ
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