
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov 
medzi:

Organizácia:

Obec SUČANY 
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie, 
číslo účtu:

Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Martin Rybár
00316938
2020595016
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK49 0900 0000 0003 5155 6027

(ďalej len „organizácia“ )

Dobrovoľník/čka:
Meno a priezvisko: Pavel Murček 
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:

(ďalej len „dobrovoľník/čka“)

I.
Predmet zmluvy

1. Organizácia je jednotka územnej samosprávy, ktorá zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva 
správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, 
športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a 
pamätihodností obce, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce 
obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie 
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 
telesnú kultúru a šport. V rámci svojej samosprávnej činnosti pristúpila k budovaniu 
inkluzívneho ihriska vedľa obecného úradu, pre potreby ktorého je nevyhnutné technické 
riešenie fungovania závlahy a predprípravu na vodné prvky na ihrisku (ďalej aj ako „projekt“).

2. Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi organizáciou a dobrovoľníkom/čkou pri 
vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre organizáciu v súvislosti s realizáciou projektu ako aj 
povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.

3. Dobróvoľník/čka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať pre organizáciu dobrovoľnícku 
činnosť, obsahom ktorej je: technické riešenie fungovania závlahy a predprípravu na vodné 
prvky na ihrisku.

4. Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti sú priestory na pozemku ihriska vedľa OcÚ.
5. Dobrovoľník/čka sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa potreby Organizácie.

II.
Povinnosti organizácie

1. Organizácia je povinná vytvoriť dobrovoľníkovi/čke optimálne podmienky pre výkon 
dobrovoľníckej činnosti.

2. Organizácia je povinná, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť dobrovoľníkovi/čke primerané 
prostriedky nevyhnutné na splnenie dohodnutej úlohy.

3. Organizácia poskytuje Dobrovoľníkovi/čke za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti materiálne 
zabezpečenie, a to:
a) príspevok na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu 

dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na mieste 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti (ako napr. vodoinštalatérsky materiál na riešenie 
závlahy, bezpečnostné pracovné pomôcky) vo výške 150,- Eur €.



4. Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi/čke plnenie podľa čl. II. ods. 3 tejto zmluvy 
v hotovosti najneskôr do 30 kalendárnych dní od riadneho vykonania dobrovoľníckej činnosti.

III.
Povinnosti dobrovoľníka

1. Dobrovoľník/čka je povinný/á vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností 
a znalostí.

2. Dobrovoľník/čka je povinný/á pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať interné predpisy 
organizácie.

3. Dobrovoľník/čka vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa pokynov povereného zamestnanca 
Organizácie.

4. Dobrovoľník/čka je povinný/á zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel/a pri 
výkone dobrovoľníckej činnosti.

IV.
Doba trvania zmluvy

1. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára na dobu 21.7.2022 až 29.7.2022.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

2. Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej 
dohody účastníkov.

3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 obdrží organizácia a 1 dobrovoľník.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu organizácie 

a dobrovoľníka/čky.
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť písomnou výpoveďou alebo dohodou 

obidvoch zmluvných strán.

V Sučanoch dňa.......
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