
Zmluva o spolupráci obcí

uzatvorená podľa § 20 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
medzi:

1.1. Obec Hrabovec nad Laborcom
       Zastúpene: Ing. Anton Kulan – starosta obce
       Sídlo: Hrabovec nad Laborcom č. 156
                  067 01 Radvaň nad Laborcom
       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
       IBAN: SK16 5600 0000 0043 3250 8001
       IČO: 00322997

1.2. Obec Zbudské Dlhé
       Zastúpené: František Kopej – starosta obce
       Sídlo: Zbudské Dlhé č. 90
                  067 12 Koškovce
       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
       IBAN: SK85 5600 0000 0043 2773 3001
       IČO: 00323845

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o spolupráci medzi jej účastníkmi je vymedzenie rozsahu spolupráce, jej
konkrétnych činnosti, úprava ich vzájomných práv a povinností súvisiacich s plnením účelu tejto
zmluvy.

Článok II.
Účel zmluvy

1. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú za účelom vykonávania činností obcou Hrabovec
nad Laborcom pre obec Zbudské Dlhé na úseku sociálnej práce, najmä podľa zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Obec Hrabovec nad Laborcom sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať pre obec
Zbudské Dlhé opatrovateľskú službu, zaväzuje sa viesť agendu na úseku sociálnych služieb
pre  opatrované  osoby,  nakoľko  obec  Zbudské  Dlhé  nemá  tento  druh  sociálnej  služby
evidovaný v registri o sociálnych službách.

Článok III.
Doba platnosti

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.
      2.   Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
      3.   Každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť v prípade jej hrubého porušenia zo strany
            druhého účastníka zmluvy.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Opatrovateľskú službu bude obec Hrabovec nad Laborcom vykonávať bez nároku na odmenu v
rámci dobrých susedských vzťahov a vzájomnej obojstrannej spolupráce.



Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení.

2. Túto  zmluvu  je  možné  meniť  a  dopĺňať  len  formou  očíslovaných  písomných  dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch strán.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani
za inak nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, s jej obsahom sa oboznámili.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

        V Hrabovci nad Laborcom, ……………….          V Zbudskom Dlhom, ……………………..

        …………………………………………                          ………………………………………
                     Ing. Anton Kulan                                                                František Kopej
                        starosta obce                                                                       starosta obce


