| SYMNÁZIUM
ost
Bratislava,
Vazovova 11. 6

Zmluva o vzájomnej spolupráci a súčinnosti: :

LO 6.4014

uzatvorená podľa 8 51 Občianskeho zákonníka “s:

Zmluvnéstrany:
1.

Gymnázium Jána Papánka
so sídlom: Vazovova6, 811 07,Bratislava
v menektorej koná: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka

IČO: 17337046
Kontakt: 02/577 898 11: vedenie Bvazka.sk
Free Food — Jedlo pre všetkých OZ
so sídlom: Vajanského nábrežie 15 811 02, Bratislava
v menektorej koná: Ing. Alexandra Kolarik

IČO: 42448506
Kontakt: 0904530183, infoGfree-food.sk

ČI. 1
Účel Zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie užších všestranných väzieb medzi oboma zmluvnými
stranami pre zabezpečenie obojstranne prospešnej spolupráce na projekte Zero Waste
kantína.
Zmluvnéstrany uzatvárajú túto zmluvu,aby upravili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce
z tejto spolupráce.

ČI. 1l
Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvnýchstrán, v zmysle ktorej škola poskytne
priestor, súčinnosť a informácie potrebné pre spustenie a priebeh projektu uvedeného
v ČlánkuI, ktoréhocieľomjeznížiť plytvanie v stravovacom zariadení gymnáziaa zvýšiť osvetu
o plytvaní potravinami medzi žiakmi.
Spolupráca medzi zmluvnými stranami vyplývajúcaz tejto zmluvy sa buderealizovať účelnými a
vzájomne výhodnými formami podľa charakteru spoločnýchaktivít.

ČI. 111
Súčinnosť zmluvných strán
Zmluvnéstrany sa zaväzujú vzájomne úzko spolupracovať a poskytovaťsi všetky informácie
potrebnépreriadnea včasné splnenie svojich záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy.

ČI. IV
Zmluvné podmienky
Táto zmluva sa uzatvára na obdobietrvania projektu, za účelom ktorého vznikla, a to do

30.11.2021.
Táto zmluva nadobúdaplatnosťa účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť podľa potreby zmenené, doplnené, rozšírené
alebo podrobnejšie špecifikované formou písomných dodatkov k zmluve, podpísaných
zástupcami oboch zmluvných strán.
Účinnosť tejto zmluvy možnoukončiť : a) písomnou dohodou zmluvnýchstrán, b) ak
ktorákoľvek zmluvná strana po písomnom upozornení druhej strany opätovne poruší svoje
záväzky prevzaté touto zmluvou, môže druhástrana od tejto zmluvy odstúpiť bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela: odstúpenie musí byť uskutočnené
písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemávplyv
na vzájomnévysporiadanie si záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy
pred odstúpením.
V prípade neodôvodnenéhoalebo predčasného ukončenia Zmluvy si zmluvná strana môže
nárokovať úhradu ušléhozisku a ďalších nákladov súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy.
Pokiaľ táto zmluvanerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a záväznými právnymi predpismi.

čl. V
Dôvernosť informácií
Zmluvnéstrany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa týkajú
jednotlivcov — fyzických osôb, označujú zmluvnéstrany za dôverné informácie, o ktorých sú
obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis alebo písomná
dohoda zmluvných strán nestanovíinak.
Za dôverné informácie sa nebudú považovaťtie informácie, ktoré“a) sú v čase uzatvorenia
tejto Zmluvy verejne známe,alebo b) sa stali po uzatvorení tejto Zmluvy verejne známymi inak,
než porušením tohto článku, alebo c) sú zmluvné strany povinné na základe zákonazverejniť
alebo inak sprístupniť verejnosti.
Zmluvnéstrany sa dohodli, že žiadna z nich bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu druhej
zmluvnej strany neposkytnetretej strane žiadnu dôvernú informáciu s výnimkou,ak jej to
ukladá platné právo alebo umožňuje táto Zmluva.
Zmluvnéstrany sa dohodli, že žiadna z nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany neposkytnetretej strane žiadnu internú komunikáciu týkajúcu sa projektu
a informácie z nej vyplývajúce s výnimkou,ak jej to ukladá platné právo alebo umožňuje táto
Zmluva, alebo ak poskytovanie informácií tretej strane explicitne vyplýva z charakteru internej
komunikácie alebo aktivít spojených s vykonávaním projektu.

ČI. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Občianske združenie Free Food sa zaväzuje:
a. Vykonávať na škole aktivity spojené so zámerom a cieľom projektu(Príloha|)
b. Konzultovať aktivity a komunikáciu projektu so školou ešte pred ich začatím

c.

Hradiť náklady spojené s aktivitami projektu

d. Vyhodnotiť a odprezentovať výsledky projektu zainteresovaným stranám

2. Škola sa zaväzuje:
a.

Poskytnúť združeniupriestory školskej jedálne poprípadeiné priestory, kde budú
prebiehaťaktivity projektu

b. Spoluvytváraťa šíriť internú komunikáciu týkajúcu sa prebiehajúceho projektu
Poskytovať informácie potrebnépre riadne plnenie aktivít projektu
Poskytovať súčinnosť pri výkone odsúhlasenýchaktivít súvisiacich so zámerom projektu
a pri externej komunikácii projektu

ČI. VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvnéstrany sa zaväzujú,že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia
tejto zmluvy budúriešiť predovšetkým cestou dohody v písomnej forme.
2. Zmluvnéstranyvyhlasujú,že si túto zmluvuprečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných
podmienoka na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden rovnopis.

V Bratislave, dňa

Za občianske združenie:

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka

Ing. Alexandra Kolarik, štatutárka

Príloha I
Zámer,ciele a predbežný návrh aktivít projektu

Zámer
Zámerom projektu Zero Waste kantínaje zredukovať potravinový odpad v školskej kantíne - stredná
škola / univerzita, pretože chceme do projektu vniesť edukačný a komunitný charakter s možnosťou
priameho zapojenia sa študentov do exekutívy projektu. Zároveň je jeho zámerom nastavenie
príkladu dobrej praxe - precedensureplikovateľnéhov ďalších zariadeniach spoločného stravovania.
Ciele

Ciele projektu

.

.

»

1.

2.

Redukcia potravinového odpadu

Redukcia plastového odpadu

Ušetrenie PA

St do projektu

5.
Školenie personálu kuchyne

Zvýšenie A o plytvaní

Navrhovanýčasový plán

Dotazníkový prieskum medzižiakmi za účelom zistenia príčin vzniku

1

PO

2

Sledovanie pracovných postupov, miery triedenia, efektívnosti
| < pracovných postup
S
receptúr

3

Meranie
potravinového odpadu
jeho analý
analýza každýý deň
ra e m množstva
ožstva potravinového
odpadu a a jeho
de +
zapisovanie hodnôt

!jún
august - september
13. - 22. september

4

V
nie odporúčanía následná konzultácia možností zavádzania
|. ooa
pov S Ň
ua
jednotlivých odporúčaní

5

[Vypracovanie nových pracovných postupovaž po úpravu receptúr

5. október

6

V prípade potreby - školenie zamestnancova zavádzanie nových
[pracovných postupova reorganizácia kuchyne a zaobstaranie nového
zariadenia

15. október

7

[Priebežné návštevy a konzultácie podľa potreby

15. november

8

[Záverečné meranie a vyhodnotenie projektu

26. november

9

Slávnostné „otvorenie" Zero Waste kantíny na ktorom budú
lb
ž
odprezentovanévýsledky projektu

30. november

10

Osvetová kampaňo plytvaní potravinami(prednášky,diskusie,
workshopy)

25. september

priebežne v celom
trvaní projektu

