Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
č. 4/2019/PR-So
uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti:
Názov:
Mestská časť Bratislava-Rača
so sídlom:
Kubačova č. 21, 831 06 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Michalom Drotovánom, starostom
IČO:
00304557
(ďalej len „prijímateľ“)
a
Osoba vykonávajúca dobrovoľnícku činnosť:
Meno a priezvisko: Eva Polakovičová
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len „dobrovoľník“)
(ďalej aj ako „účastníci zmluvy“)
Čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Touto zmluvou o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) sa upravuje právne
postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov
dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“).
2. Dobrovoľník na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva
pre prijímateľa s jeho súhlasom v jeho prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku
činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“).
3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť mimo svojich pracovných povinností
vyplývajúcich mu z pracovného vzťahu alebo z iného obdobného pre neho záväzného
dokumentu.
Čl. III.
Predmet zmluvy, miesto a čas plnenia
1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorou je
scanovanie archívnych dokumentov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača a s tým súvisiacej dokumentácie.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača
so sídlom na Kubačovej ul. č. 21 v Bratislave. Dobrovoľník bude vykonávať
dobrovoľnícku činnosť pod vedením prednostky miestneho úradu Mgr. Moniky Burdovej

(ďalej len „poverený zamestnanec prijímateľa“).
3. Dobrovoľnícka činnosť bude vykonávaná v pracovných dňoch v období od 16.07.2019 do
31.12.2019 na základe upresnenia medzi dobrovoľníkom a povereným zamestnancom
prijímateľa.
4. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre výkon predmetu zmluvy, oboznámiť
dobrovoľníka s miestom výkonu zmluvy, vykonať mu vstupné školenie bezpečnosti práce
a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone
dobrovoľníckej činnosti. Prijímateľ vedie evidenciu času dobrovoľníckej činnosti
dobrovoľníka.
5. Prijímateľ po ukončení predmetu zmluvy vydá písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a
obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej
činnosti, ak o to dobrovoľník požiada.
Čl. IV.
Povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ sa zaväzuje vytvoriť dobrovoľníkovi optimálne podmienky na výkon jeho
dobrovoľníckej činnosti. Prijímateľ je povinný najmä zabezpečiť ochranu a bezpečnosť
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Prijímateľ je oprávnený na zabezpečenie výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať
osobné údaje dobrovoľníka v rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania zmluvy a jej
evidencie.
Čl. V.
Povinnosti dobrovoľníka
1. Dobrovoľník sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť dohodnutú v čl. III. tejto
zmluvy na základe svojho slobodného rozhodnutia a bez nároku na odmenu.
2. Dobrovoľník je povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa pokynov povereného
zamestnanca prijímateľa, ktorý ho vedie a koordinuje jeho dobrovoľnícku činnosť.
3. Dobrovoľník je povinný pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať podmienky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a interné predpisy prijímateľa, s ktorými bude
oboznámený.
4. Dobrovoľník súhlasí s tým, že informácie o dobrovoľnej činnosti, vrátane osobných
údajov o jeho osobe budú využité pre potreby internej evidencie prijímateľa.
5. Dobrovoľník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
pri výkone dobrovoľníckej činnosti.
Čl. VI.
Predčasné ukončenie dobrovoľníckej činnosti
1. Prijímateľ je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu pred dohodnutým termínom ukončenia
dobrovoľníckej činnosti podľa čl. III. bod 3 tejto zmluvy písomným odstúpením od
zmluvy účinným dňom doručenia zákonnému zástupcovi dobrovoľníka v prípade hrubého
porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje porušenie niektorej z povinností dobrovoľníka
ustanovených pri výkone dobrovoľníckej činnosti v čl. V. tejto zmluvy. Odstúpenie sa
považuje za doručené aj v prípade, ak bolo zákonnému zástupcovi dobrovoľníka

odovzdané v prítomnosti dvoch svedkov a zákonný zástupca dobrovoľníka ho odmietol
prevziať, rovnako aj po uplynutí troch dní po odoslaní na doporučenú poštovú prepravu na
adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak si odstúpenie zákonný zástupca
dobrovoľníka neprevzal.
2. Zmluvu je možné predčasne ukončiť aj na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Čl. VII.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Zmluvné strany podpisom pod touto zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu
a bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení
tejto zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.
2. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené
touto zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už
zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňa 16.07.2019.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne vo forme očíslovaného dodatku a sú obojstranne
podpísané. Návrh dodatku môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
3. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, zákona o dobrovoľníctve a príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy. Práva a povinnosti uložené touto zmluvou,
ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov a praxe.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve dostane
prijímateľ a jedno vyhotovenie dobrovoľník.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá
slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpísali.
V Bratislave, dňa 10.7.2019

V Bratislave, dňa 9.7.2019

Za prijímateľa:

Za dobrovoľníka:

_______________________________
Mgr. Michal Drotován
starosta

______________________________
Eva Polakovičová
dobrovoľník

