
ZMLUVA O SPOLtWRÁCI
pri usporiad~ verejnej financnej zbierký "DEN NARCISOV 2012"

uzatvorená podla ust. § Sl a 124 a nasl.:Obcianskeho zákonníka

medzi:
1. Liga proti rakovine Slovenskej repnbliky

so sídlom: Brestová 6, 82102 Bratislava ICO: 00641219, DIC: 2020848533
zapísaná: v registri OZ na MV SR pod m. VVSlI-:909I9O-IS2-1
zastúpená: MUDr. Eva SiIacká, DrSc. - prezidentka
(dalej len "LPR SR")

a
2. Mesto Žarno~ Mestský úrad

so sídlom: Nám. SNP 33, 966 SI Žarnovica
zastúpená: KamiI·Danko·- primátor mesta
(dalej len "Spoluorganizátor)

ICO: 00321111

1. Predmet zmluvy .
11 V zmysle povolenia Ministerstva vnútra SR c. SVS-OVVS3-2012l004806 je LPR SR oprávnená

dna 13. apola 2012 organimvat celoslovenskú verejno-prospešDú financnú zbierku "Den narcisov
2012" na podporn programov prevencie, vcasnej diagnostiky, liecby rakoviny, poradenskej
a psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.

2J Predmetom tejto zmluvy je spolupráca LPR SR a Spoluorganizátora pri usporiadaní verejnej
financnej zbierky "Den narcisov 2012" v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Cielom uvedenej
spolupráce je získat prijem fonnou dobrovolných penažných darov. Výnos z poskytnutých
penažných darov bude výlucne pD.JDlOIIlLPR SR, ktorý bude úcelovo použitý na území SR
v súlade s poslaním a programovým zameraním LPR SR.

3/ Touto zmluvou LPR SR oprávnuje Spoluorganizátora organizovat a uskutocnovat pre LPR SR
verejnú financnú zbierku "Den narcisov 2012". Spoluorganizátor sa 2'aVäzuje organizovat a
uskutocnovat verejnú financnú zbierku "Den narcisov 2012" bezplatne.

2. Ur&nie verejnej financnej zbierky "Diía.1I8J'dscw 2012"
II Verejná financná zbierka "Den narcisov 2012" bude organizovaná a usporiadaná

Spoluorganizátorom dna 13. apríla 2012 v mieste sídla SpoIu~i7Mora na verejných
priestranstvách, námestiach, uliciach, pripadne v priestoroch iných právnických osôb,
nachádzajúcich sa v mieste sídla Spoluorganizátora, ktoré mgú súhlas na konanie zbierky.

2J Zbierka sa uskutocnuje vyberaním dobrovolných penažných darov od obcanov do jednotných
pokladniciek s omacením"Den narcisov" a logom LPR SR. Osoby na strane Spoluorganizátora,
ktoré Spoluorganizátor poveri realizáciou zbierky (dalej ako "dobrovolníci"}, budú na viditelnom
mieste oznacené identifikátorom dobrovofníka Dna narcisov 2012, ktoré Spoluorganizátorovi dodá
LPR SR. Dobrovolníci bezplatne darujú obcanom kvety narcisu.. Dobrovolníci nemôžu kvety
narcisu predávat alebo ponúkat za inú protihodnotu. Financný príspevok obcana na podporu
verejnej financnej zbierky je dolHvvoFuý a jeho výška nie je nicím limitovaná.

3/ Verejnú financnú zbierku "Den narcisov 2012" 1IlÔŽIl vykonávat dobrovolníci starší ako IS rokov.
V prípade, že zbierku vykonáva skupina dobrovolníkov, pozostávajúca co i len ciastocne z osôb
mladších ako 1S rokov, dohlad nad takouto skupinou dobrovolníkov vykonáva zodpovedná osoba
staršia ako IS rokov, urcená SpoluorganizátoronL

41 Verejná financná zbierka "Den narcisov 2012" sa vykonáva v súlade s prislušnými ustanoveniami
zákona c. 63/1913 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v mení
neskoršieho predpisu a vyhlášky Ministerstva vnútra SR c. 64/1913 Zb., ktorou sa vykonávajú
ustanovenia vyššie uvedeného zákona.

3. PráVa a povinnosti LPR SR
11 LPR SR sa zavämje poskytnút Spoh:IDrg;mi7átorovivšetky nevyhnutné infonnácie a podklady

k riadnemu plneniu zmluvných povinnostfSpoluorp;miwora.



21 LPR SRje povinná poskytnút Spoluorganizátorovi materiály "Dna narcisov 2012". Konecný pocet .
a štruktúru poskytovaných materiálov umge LPR SR jJodfa akbiáJnehO stavu poctu materiálov
Dna narcisov 2012, ktoré JDá k dispozícii.

31 prevzatie resp. zaslanie materiálov "Dna narcisov 2012" ~ra cl 3.2 .. tejto m1Iuvy
Spoluorganizátorom najneskôr do 10.4.2012, bude realizované na základe dohody zmluvných
strán.

4. Práva a povinnosti SpoIUOl'pnb.átora

II Spoluorganizátor znáša všetky vlastné náklady spojené s prípravou, OI'piIIIi7áciou, realizáciou a
vyhodnotením verejnej financnej zbierky "Den narcisov 2012", uskutocnenej v mieste sídla
Spoluorganizátora. Vzniknuté náklady Spoluorganizátma nieje možné hradit z'výnosu zbierky.

21 Spoluorganizátor je povinný: .'
a) uskutocnit verejnú financnú zbierku"Den narcisov 2012" v den ·13. aPriIa 2012;
b) získavat penamé prostriedky ako dobrovolné daJY obcanov .na ..verejných priestranstvách,

námestiach a uliciach obce alebo mesta, v ktorom má SPOIUOrgaUiZátOsídlo;
c) zabezpecit vykonávanie zbierky'dobrovolníkmi, ktorí sú bezúhonní a lDDú bYdIiSIrOspmvidJa

v obci; kde sa-zbierka uskutocD1Ue; ......•..'i< .
d) Zabe:qJeCit poucenie . dobrovolníkov o ~~ '..SpoIuorgani:zát a

dobrovolníkom vyplývajú z1ejto zmluvy; je taktiežpt)~~Ýi~tk.iJrovolníkov o
bezpecnostných opatreniacbazabezpecit,abyboli tJ 1eCnOSbJé.····· . '.' ~iea
uskutocnovania zbierky ~aDé; .' . JerljJ •• ~II:·'Ia=Of8'"1 .. ,.

e) zabe:qJecit, aby dobrovofDilani, -vykooávajúcimi zbierku lJoIi~ St3ršieakO IS rokov a
v prípade, že zbierku vykonáva.sknpina dobrovofníkov,,~~i Ieo~ z osôb
mladších ako IS rokov" ?ft~it, aby dobfadoad •..t3IroutôsiwpiooU······dobrovolníkov
vykonávala zodpovedná osobaslmšia ako lSmIrov; .

t) Zabe:qJeCit omacenie dobrovolníkov pri ~niDciialebo ..priamom vykonávaní zbierky
jdentifikátormi dobrovolníka,. dodanými oa tento úcel Yýlucoe LPR SR;

g) používat na získavanie peiíažBých darov obcanov výlucne jednotné pok.Jadnicky s oznacením
Dna narcisov a logom LPR SR, ktoré budú dodané na tento úcel výbicne LPR SR;

3/ Spoluorganizátor sa zaväztýe konat v súlade s podmienkami tejto zmluvy a úcelom verejnej~~~••t~~_.~..
Hi"é$i~j~~l~f~t§~l~~~c~~~;i

i.tt;~2A;~iil~J"'~-Y.ii~'~-';;jii~""'"""""'~";;;.DDi;;;Y

...C··';':':;';!"i,•• ~~~!':~'=::r~
~l~~~~t!gF1~a~~tl~gt#~pr~\I'(J~llJ.~la~t1léliiíJdadYorga!1iwvafv1tiStnú mediálnu a verejnú prezentáciu

'.ycrcjn~.fJ#~~J}.~..~i~i;~"lareišOv2012" v ~Iny~tl mMiÚch a verejných priestranstvách
-podlasí4Ia-~pplf!2r~izáiola~pri.dodj.7;míp.rlshlšných právnych predpisov tak, aby touto
prezentáciou' noobfo-i:il'dObféineno LPR SR a aby bola v súlade s mediálnou prezentáciou LPR SR.

S.M~eriály "Dna uareiwv 2012"

11 Na zabezpecenie realizácie verejnej financnej zbierky ,,Den narcisov 2012" budú
Spoluorganizátorom a dobrovofníkJm použité výlucne nasledovné materiály, dodané
Spoluorganizátorovi LPR SR Is výnimkou uvedenou v píSnL e)/:

a) umelé kvety narcisu;



b) jednotné pokladniCk}rLPR SR na uSkutocnovanie ;nierky, oznacené logom a symbolmi Dna
narcisov;

c) identifikátory dobrovolníka Dna narcisov 2012;
d) dalšie materiály (brožúry, letáciky, plagáty a pod. podla možností LPR SR);
e) živé kvety narcisu - tieto si v prípade možnosti a záujmu môže organizátor zabezpecit na

vlastné náklady;

21 Vlastné propagacné a infonnacné materiály Spoluorganizátora môžu byt v priebehu zbierky
distribuované len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu LPR SR.

6. Zodpovednost' za škodu

11 Akúkolvek škodu vzniknutú Spoluorganizátorovi alebo dobrovolníkom v súvislosti s prípravou,
organizáciou, uskutocnením a vyhodnotením verejn~ financnej zbierky,.Den narcisov 2012"" znáša
a zodpovedá za nu v plnom rozsahu Spoluorganizátor. Spoluorganizátor takisto v zmysle príslušnej
právnej úpravy zodpovedá za ujmu na dobrom mene LPR SR v prípade, že túto ujmu spôsobí.

21 V súlade s cl. 6.1. tejto zmluvy, LPR SR nezodpovedá za ak,úkofvek škodu vzniknutú
dobrovolníkom v priebehu zbierky alebo v súvislosti so zbierkou v dôsledku konania resp.
opomenutia konania dobrovolníkov v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, vyššej moci, zásahov
tretích osôb atd _ LPR SR takisto nezodpovedá za akúkolvek škodu spôsobenú tretím osobám
Spoluorganizátorom alebo dobrovolníkmi.

7. Ú"cinnost' a doba trvania zmluvy

II Táto Zmluva môže byt menená alebo doplnená len na základe písomného dodatku k tejto zmluve,
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

21 Zmluvné strany prehlaslýú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a zmluve porozumeli, že jej text je
jasným a zrozumitelným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak coho zmluvu
vJastnorui:-nepodpísali.

31 Úcastníci tejto zmluvy zhodne prehlastUú, že ich zmluvná volnost nebola žiadnym spôsobom
obmedzená.

4/ Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pricom každý z nich má platnost originálu.
Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise tejto zmluvy.

V Bratislave, dna 1322012

za LPR SR:

MUDr. Eva Siracká, DrSc. - prezid~~:"

za Spoluorganizáto~~,:,~

--'-------------------------


