Dohoda o spolupráci
I.
Zmluvné strany

Mestská časť Košice – Juh
so sídlom na Smetanovej ulici č. 4, 040 01 Košice
zastúpená starostom JUDr. Jaroslavom Hlinkom
IČO: 00 69 10 46
(ďalej len „mestská časť“)
a
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
so sídlom na Oštepovej ulici č. 3, 040 01 Košice
zastúpená predsedníčkou správnej rady Romanou Šerfelovou
IČO: 35 53 64 38
(ďalej len „občianske združenie“)

II.
Cieľ dohody
Cieľom tejto dohody je vytvorenie zmluvného rámca pre rozvíjanie vzťahov a spolupráce
medzi a Mestskou časťou Košice- Juh a Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov v oblastiach
záujmu oboch zmluvných strán

na princípoch korektnosti, ústretovosti a vzájomnej

prospešnosti.
III.
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je dlhodobá spolupráca oboch
záujmu,

strán v oblastiach spoločného

orientovaná na šírenie osvety medzi obyvateľmi MČ , majiteľmi a chovateľmi

domácich zvierat, najmä psov, rozširovaním obzoru poznatkov o zásadách držania , chovu
a starostlivosti o psov v územnom obvode mestskej časti a pozdvihnutie odborného
povedomia majiteľov psov v oblasti kynológie:

a) spolupráca a aktívna účasť dobrovoľníkov občianskeho združenia na akciách
organizovaných mestskou časťou

/neformálne besedy a stretnutia s občanmi, základné

výcviky pre psov /,
b) uverejňovanie odborných i náučno – populárnych príspevkov v časopise
Južan - periodiku vydávanom MČ , zameraných na problematiku držania a chovu domácich
zvierat,
c) spolupráca MČ a občianskeho združenia pri organizovaní akcií pre širšiu
verejnosť v územnom obvode MČ, neformálne odborné poradenstvo pri výchove a výcviku
psov ako i pri riešení niektorých otázok súvisiacich s realizáciou VZN MČ o podmienkach
držania a chovu psov,
d) propagácia činnosti Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov Mestskou časťou
Košice- Juh.
2. Realizácia cieľov a aktivít zakotvených v tejto dohode sa uskutoční na základe konkrétnych
dohovorov medzi kompetentnými zamestnancami Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov a MČ
Košice - Juh.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Dohodu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou strán,
b) písomnou výpoveďou v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1.
dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mestskej časti Košice –
Juh www.kosicejuh.sk.
4. Akékoľvek dodatky a doplnky k tejto dohode sú možné len vo forme písomných,
číslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi stranami dohody.
5. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody dostane po
dva rovnopisy.

6. Strany dohody vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto dohode prejavili slobodne, vážne,
určito a zrozumiteľne, dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach..................

V Košiciach.....................

....................................

.....................................

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Romana Šerfelová
predsedníčka správnej rady

