
 

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 (ďalej len „zmluva“)  

 

medzi nasledovnými stranami:  

 

Civita Center o.z. 

sídlo:    Mýtna 44, 811 05 Bratislava     

zast.:    JUDr. Margaréta Zatkalík,  

IČO:   42178649 

 

(ďalej ako „Partner “) 

 

a 

 

Obec Kráľová pri Senci 

sídlo:    900 50 Kráľová pri Senci 

zast:    JUDr. Dušan Šebok 

IČO:   00 306 061 

(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“) 

 

 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy s cieľom upraviť ich vzájomné práva 

a povinnosti a ostatné podmienky  vyplývajúce z tejto zmluvy.  

  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Partner realizuje pre spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. edukačnú kampaň „World is 

not an ashtray“ (ďalej ako „Projekt“), ktorej cieľom je pomocou špeciálneho hlasovacieho 

koša znížiť počet cigaretových ohorkov na zemi v mestách a obciach a uskutočniť výskum 

úspešnosti v mieste jeho umiestnenia. 

2. Spolupracujúci subjekt svojim podpisom vyjadruje súhlas zapojiť sa do Projektu, ktorý 

realizuje Partner a súhlasí s inštaláciou špeciálneho hlasovacieho koša na cigaretové ohorky 

v oblasti svojej územnej samosprávy. Špeciálny hlasovací kôš sa nainštaluje na vopred 

určené miesto, ktoré bude miestom realizácie Projektu, a to na dobu nevyhnutnú 

k vykonaniu výskumu úspešnosti realizovanej intervencie.  

3. Projekt sa bude realizovať v niekoľkých fázach, ktorých cieľom je uskutočnenie výskumu 

správania sa ľudí pred a po inštalácii hlasovacieho koša na cigaretové ohorky. Pred 

inštaláciou koša sa zmapuje v určitej lehote množstvo cigaretových ohorkov na zemi 
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a porovná sa s množstvom cigaretových ohorkov po inštalácii hlasovacieho koša. Partner 

projektu bude dohliadať na koncepciu Projektu a usmerňovať  jej  realizáciu. 

4. Spolupracujúci subjekt berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas obdobia realizácie 

výskumu sa v mieste realizácie výskumu nebude vykonávať upratovanie cigaretových 

ohorkov. Uvedené obmedzenie sa vzťahuje len na priestor okolo inštalovaného koša. 

5. Príprava a realizácia Projektu bude prebiehať odo dňa podpisu zmluvy najneskôr do 

15.3.2022.  

6. Spolupracujúci subjekt vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti územnej samosprávy na 

základe osobitného právneho predpisu, ktorým je štatút obce Kráľová pri Senci, v dôsledku 

čoho informácie, povolenie miesta umiestnenia hlasovacieho koša a ďalšie vstupy 

vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pôsobnosťou sú potrebné pre Partnera pre 

riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa Projektu. Súčasne činnosť 

Spolupracujúceho subjektu úzko súvisí a bude ovplyvnená dosiahnutím účelu a cieľa 

Projektu. 

7. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán vzájomne spolupracovať pri realizácii 

Projektu, vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zefektívniť procesy a postup Partnera pri 

realizácii Projektu a dosiahnutí jeho účelu a cieľa. Spolupracujúci subjekt vytvorí pre 

Partnera také podmienky aby sa fázy projektu a jeho cieľ úspešne zrealizovali. 

8. Po ukončení projektu Partner projektu zabezpečí, aby sa špeciálny hlasovací kôš po 

osobitnej dohode daroval Spolupracujúcemu subjektu. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Strany zmluvy sa zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom plnenia svojich 

záväzkov, ktoré im zo zmluvy vyplývajú.  

 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že na základe tejto zmluvy, ani v súvislosti 

s výskumom Projektu, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich vzájomnej 

komunikácie je splnená zaslaním elektronickej správy (e-mailu) druhej strane zmluvy na e-

mailovú adresu uvedenú v nasledujúcom odseku tohto článku.  

3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie tejto zmluvy, si strany zmluvy určili 

kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:  

  

za Partnera:   meno a priezvisko: JUDr. Margaréta Zatkalík 

telefón a e-mail: +421908129829, 

margareta.zatkalik@civitacenter.sk 
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za Spolupracujúci subjekt:  

meno a priezvisko: JUDr. Dušan Šebok 

          pracovné zaradenie: starosta obce 

         telefón a e-mail: +421903756688, starosta@kralovaprisenci.sk 

Doručením požiadavky na e-mailovú adresu priradenú podľa tohto odseku 

k pracovnému zaradeniu kontaktnej osobe sa táto požiadavka považuje za doručenú 

strane zmluvy. 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 tejto zmluvy a nie je preto potrebné vyhotoviť 

dodatok k tejto zmluve. 

4. Strany zmluvy 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 V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania výskumnej činnosti 

realizovaného Projektu, najneskôr však do 15.3.2022. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu 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. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov v písomnej 

forme, na základe súhlasu oboch strán.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

Spolupracujúci subjekt dostane tri (3) vyhotovenia a Partner dostane jedno (1) vyhotovenie. 

  

Za Partnera:       Za Spolupracujúci subjekt:  

 

V Bratislave, dňa ...................    V Kráľovej pri Senci, dňa 20.01.2022 

 

 

 

JUDr. Margaréta Zatkalík    JUDr. Dušan Šebok    

Civita Center o.z.     starosta obce 


