
2180/2021/SO                                                                                                                    

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti 

č. 7/2022/DČ  

uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v zmysle rámcovej dohody s ÚPSVaR                  

č. 21/41/012/83 uzatvorenej podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z.  

o pomoci v hmotnej núdzi.  

Zmluvné strany: 

 

1. Meno a priezvisko:  Rudolf Duna   

 Dátum narodenia:    

 Trvalý pobyt:    

      

 (ďalej len „dobrovoľník“) 

 

a 

 

2. Názov:            Mestská časť Košice-Západ 

 so sídlom:        Trieda SNP 39, 040 11 Košice 

 IČO:       00690970 

 V zastúpení:     Mgr. Marcel Vrchota, starosta 

  
(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) 

 

 (ďalej len „zmluva“) 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dobrovoľníka vykonávať v čase stanovenom v článku III ods. 2 

tejto zmluvy v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti bezodplatne dobrovoľnícku činnosť 

špecifikovanú v Článku II tejto zmluvy a záväzok prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vytvoriť 

dobrovoľníkovi vhodné podmienky k činnosti.  

 

 

Článok II 

Dobrovoľnícka činnosť 

 

1. Na základe tejto zmluvy sa dobrovoľník zaväzuje pre organizáciu vykonávať bez nároku na 

odmenu činnosť: pri poskytovaní verejnoprospešných činností (B1), pri odstraňovaní 

následkov prírodných a ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života 

a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových 

programov v rámci  projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií (B3), 

činnosti pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní  životného  prostredia (B4), ďalšie 

činnosti (B8).                            

 

Článok III 

Miesto a trvanie výkonu dobrovoľníckej činnosti 

 

1. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je Mestská časť Košice-Západ. 



2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti v trvaní 1 mesiac.. Deň 

začatia výkonu dobrovoľníckej činnosti je 01.07.2022.  Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej 

činnosti je 31.07.2022. 

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 64 - 80 hodín za mesiac (rozpis 

pracovného času: pondelok až štvrtok 8.00-12.30 hod., piatok 8.00-10.00 hod.).  

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Počas dobrovoľníckej činnosti  je dobrovoľník povinný: 

a. aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti, rešpektujúc pokyny 

prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,  

b. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s prijímateľom 

dobrovoľníckej činnosti, 

c. pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu 

dobrovoľníckej činnosti, ktorou je koordinátor dobrovoľníckej činnosti, 

d. rešpektovať všetky usmernenia zo strany  prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ohľadom náplne 

a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

e. nepublikovať a nezverejňovať finančné záležitosti týkajúce sa projektov v mieste výkonu 

dobrovoľníckej činnosti, 

f. nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru dobrovoľníckej činnosti. 

2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi na výkon 

dobrovoľníckej činnosti nasledujúce predmety: 

a. pracovný odev podľa druhu vykonávanej práce,  

b. pracovné náradie podľa druhu vykonávanej práce. 

Pokiaľ to charakter poskytnutých predmetov umožňuje, je dobrovoľník povinný vrátiť poskytnuté 

predmety v deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti v stave zodpovedajúcom bežnému 

opotrebeniu.  

3. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje poskytnúť v dňoch, kedy počet hodín 

dobrovoľníckej činnosti presiahne 4 hod., stravný lístok vo výške 2€ /deň.  

4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje zabezpečiť dobrovoľníkovi úrazové poistenie.  

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 

406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a príslušnými ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich 

skutočnej a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.  

 

 

V Košiciach dňa  30.06.2022 

 

 

 

   

                         dobrovoľník             Mgr. Marcel Vrchota, starosta  

 

 


