
zMLuvA o DoBRovo[NícKEJ člrunosrl

uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 40612011,Z. z, o dobrovolhíctve v znení neskorŠÍch PredPisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Organizácia:
NáZOV CENTRUM SOC!ÁLNYCH SLUŽIEB KEŽMAROK

Sídlo Pod lesom č. 6, 060 01 KEŽMARoK

lČo L7I49975
Zastúpená Mgr. Daniela Pichnarčíková, riaditelka CSS Kežmarok

( d'alej len ,, prijímatel'dobrovolhíckej činnosti")

Dobrovo[ník:
Meno a priezvisko PATRIK TRAUTMAN
Dátum narodenia 23. marca 2003

Trvalé bydlisko Lanškrounská 15, 060 01 Kežmarok

Číslo obč. preukazu HN 208895

(d'alej len,, dobrovolhík")

článok l.
Predmet zmluvy

L/ Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi prijímatelbm dobrovolhíckej Činnósti

a dobrovol'níkom pri vykonávaní dobrovolhíckej činnosti, ako aj práva, povinnosti a závázkY

oboch zmluvných strán.

2/Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom začiatok, koniec a trvanie dobrovol'níckej sluŽby

bude určený na základe dohody medzi dobrovolhíkom a prijímatelbm dobrovolhíckej Činnosti

a to od LO.L0.2O22 do 3L.L2.2O22 v čase od 7.00 hod do 12.00 hod.

3/ Dobrovol'ník bude vykonávať dobrovolhícku činnosť zváčša v objekte Centra sociálnych

služieb, pod lesom 6, Kežmarok, ale v prípade potreby aj inde, podl'a potrieb prevádzky CSS.

4/ Dobrovol'ník bude v rámci vykonávania dobrovol'níckej činnosti poverený nasledujúcimi

činnosťami:

. pomoc a podpora prijímatelbv sociálnych služieb pri činnostiach poČas dňa;

. pomoc pri upratovaní, úprave priestorov;

. pomocné práce v exteriéri a interiéri CSS Kežmarok,



článok ll.
Práva a povinnosti prijímatel'a dobrovoI'níckej činnosti

I/ Prijímatel' dobrovolhíckej činnosti je povinný vytvoriť pre vykonávanie dobrovol'níckej
Činnosti dobrovolhíka podmienky neohrozujúce jeho život alebo zdravie v najvyššej možnej
miere, ak to nie je zabezpečené inak.

2/ Prijímatel' dobrovolhíckej činnosti je povinný zabezpečiť dobrovol'níkovi primerané
pracovné a ochranné prostriedky nevyhnutné na plnenie úloh v rámci dobrovol'níckej činnosti.

3/ Prijímatel' dobrovolhíckej činnosti je povinný poučiť dobrovolhíka o povahe a druhu
dobrovol'níckej činnosti ako aj o rizikách spojených s vykonávaním dobrovolhíckej činnosti,
ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo život, Taktiež je povinný zabezpečiť odbornú
prípravu dobrovol'níka k plneniu úloh v rámci dobrovolhíckej činnosti.

4/ Prijímatel' dobrovol'níckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia vykonávania
dobrovolhíckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovolhíka, ako aj údaje týkajúce sa
vykonávania dobrovolhíckej činnostiv súlade s ochranou osobných údajov podl'a § 1_1zákona
Č, L22/2OL3 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

5/ Prijímatel'dobrovolhíckej činnosti určuje za koordinátora dobrovolhíka vedúcu sociálneho
úseku CSS Kežmarok - Mgr. Máriu Pastuchovú.

6/ V súvislosti s vykonávaním dobrovol'níckej činnosti nevznikajú žiadne automatické nároky
na finanČné alebo nefinančné plnenie zo strany prijímatel'a dobrovolhíckej činnosti voči
dobrovolhíkovi.

článok lll.
Práva a povinnosti dobrovol'níka

1/ Dobrovolhík je povinný vykonávať dobrovol'nícku činnosť osobne a svedomito podl'a svojich
schopností a znalostí bez nároku na odmenu.

2l Dobrovolhík je povinný pri vykonávaní dobrovolhíckej činnosti dodržiavať pokyny
Prijímatel'a dobrovolhíckej činnosti, prípadne ním určenej osoby. Súčasne je povinný
zúČastňovať sa na odbornej príprave a nácvikoch činnosti organizovaných prijímatelbm
dobrovol'níckej Činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie dobrovolhíckych činností,

3/ Dobrovol'ník je povinný používať pracovné a ochranné pomócky zabezpečené prijímatelbm
dobrovolhíckej Činnosti výlučne v súvislosti s vykonávaním dobrovolhíckej činnosti. Súčasne je
Povinný tieto prostriedky po ukončení zmluvného vzťahu v stave zodpovedajúcom ich
obvYklému opotrebeniu primeranému OÍžte trvania dobrovol'níckej činnosti vrátiť
prijímatelbvi dobrovolh íckej činnosti.



4/ Dobrovolhík je oprávnený požiadať o písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu
do brovo lh íckej či n nosti, vráta ne jej hod noten ia.

5/ Dobrovolhík súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov
poskytnutých v predmetnej zmluve v súvislosti s vykonávaním dobrovolhíckej činnosti v CSS
KeŽmarok. Poskytnutie údajov je dobrovolhé a bez dósledkov s tým, že tieto údaje móžu byť
spracované pre ÚČely databázy dobrovolhíkov v súlade so zákonom č.428|2OO2Z. z. o ochrane
osobných Údajov. SÚhlas je daný na dobu neurčitú a podl'a § 20 odst. 3 citovaného zákona je
ho možné kedykolVek písomne odvolať.

čtánok !V.

záverečné ustanovenia

1/Zmluva o dobrovolhíckej činnosti nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými
stranami.

2/ Zmeny a doplnky k predmetnej zmluve možno uskutočniť výlučne formou písomných
dodatkov na základe dohody zmluvných strán,

3/ Predmetnú zmluvu a tým aj dobrovolhícku činnosť je možné predčasne ukončiťpísomnou
výpovedbu. Obe strany ju móžu podať bez udania dóvodu.

4/ Platnosť zmluvy končí dátumom uvedeným vo výpovedi, najskór však jej doručením druhej
zmluvnej strane alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

S/Právne pomery zúČastnených strán bližšie nešpecifikované v predmetnej zmluve sa riadia
ustanoveniami zákona Č.4O6/2OLL7. z. o dobrovolhíctve v znení neskorších predpisov.

6/ Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží prijímatel'
dob rovolh íckej čin nosti a d ru hý exem plá r dob rovo lh ík.

7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že dobrovolhe a bez nátlaku uzatvárajú predmetnú zmluvu
v dobrej viere vzájomnej pomoci prijímatelbm sociálnych služieb v CSS Kežmarok.

V Kežmarku dňa 10.10.2022
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