DOHODA O SPOLUPRÁCI
Rómske komunitné centrum
Účastníci dohody, a to:
Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO 327379,
v zastúpení Ing. Vokálom Eduardom - primátorom mesta,
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO 35514027,
registr.: Ministerstvo kultúry SR, ev. č.: MK – 768/1995-320,
v zastúpení Ing. Dečom Jánom – riaditeľom,
Špeciálna základná škola, Tehelná 3, 082 71 Lipany, IČO 37783025,
v zastúpení Mgr. Vierou Imrichovou – riaditeľkou,
SITUR, o. z., Sabinovská 11, 082 71 Lipany, IČO 37794655, registr.: Ministerstvo vnútra SR,
č. sp.: VVS/1-900/90-18383-1,
v zastúpení p. Semanom Petrom – výkonným riaditeľom,
uzavreli túto
dohodu o spolupráci.

I. Účel dohody
(1.) Účastníci dohody vyjadrujú spoločný záujem zabezpečiť činnosť a prevádzkovanie
Rómskeho komunitného centra v Lipanoch (v ďalšom RKC). Sídlom RKC, kde sa
uskutočňuje prevažná časť aktivít, je budova na ulici Kpt. Jána Nálepku č. 19 v Lipanoch.
(2.) Hlavným poslaním RKC je integrácia Rómov do majoritnej komunity v meste Lipany a
jeho okolí. Na jeho dosiahnutie každý z účastníkov dohody bude vyvíjať aktivity najmä podľa
pravidiel uvedených pod bodom IV zmluvy. Toto hlavné poslanie sa bude realizovať
napĺňaním cieľov:
– zabezpečenie výchovy a vzdelávania rómskej komunity,
– rozvoj kultúrneho a spoločenského života Rómov,
– zlepšenie sociálnej situácie i celkového spoločenského postavenia Rómov,
– zabezpečenie stálych možností na trávenie voľného času pre deti a mládež,
– zapájanie dospelých Rómov do rôznych aktivít a kurzov. v meste Lipany a okolitých
obciach mesta.
II. Hodnoty vnesené účastníkmi dohody
Pre potreby spoločnej činnosti účastníci poskytnú tieto majetkové hodnoty:
1. Mesto Lipany poskytne na užívanie pri výkone spoločnej činnosti nebytové priestory
spolu s ich zariadením, nachádzajúce sa v budove na ulici Kpt. Nálepku č. 19 v
Lipanoch.

2. Združenie SITUR a Arcidiecézna charita poskytnú podľa svojich možností, schopností
a vlastného uváženia na užívanie pri spoločnej činnosti drobné vybavenie budovy a
pomôcky na zabezpečenie aktivít RKC.
3. Ak sa účastníci dohody nedohodnú inak, budú všetky majetkové hodnoty nimi
poskytnuté na spoločnú činnosť aj naďalej v ich vlastníctve a evidencii.
III. Spôsob hospodárenia, spoluvlastnícke podiely účastníkov
(1.) Pokiaľ sa účastníci dohody nedohodnú inak, správa majetkových hodnôt bude samostatná
pre každého partnera. V takom prípade si každý účastník dohody bude hospodáriť so svojím
majetkom sám, avšak hmotnou zodpovednosťou môže poveriť ďalšiu konkrétnu osobu, ktorá
bude niesť zodpovednosť za dohodnutý majetok účastníka.
(2.) Pri samostatnej správe majetkových hodnôt jednotlivými účastníkmi dohody nebudú
vznikať pre nich spoluvlastnícke podiely. V prípade, že činnosťou partnerov vznikne spoločný
majetok, jeho spoluvlastníctvo a správa sa dohodne osobitnou dohodou.
(3.) Každý účastník dohody má právo požadovať od účastníka povereného prípadnou správou
spoločných majetkových hodnôt a tiež od ostatných účastníkov informácie alebo vysvetlenia
ohľadne záležitosti súvisiacich so spoločnou činnosťou RKC.
IV. Pravidlá výkonu spoločnej činnosti
Výkon spoločných činností sa bude riadiť najmä nasledujúcimi základnými pravidlami:
1. Účastníci dohody spolupracujú na princípe rovnosti a partnerstva, navzájom sa
informujú o činnostiach, ktoré uskutočňujú v záujme naplnenia cieľa RKC.
2. Výkon základných aktivít spoločnej činnosti sa bude uskutočňovať v budove na ulici
Kpt. Jána Nálepku 19 v Lipanoch, alebo podľa potreby v geografickej oblasti
hornotoryského regiónu.
3. Spoločné činnosti RKC bude koordinovať vedúci komunitného centra, ktorého
zabezpečí Arcidiecézna charita.
4. Všetci účastníci dohody sa budú podľa svojich možností a schopností snažiť o
zabezpečovanie zdrojov na výkon spoločných činností.
5. Mesto Lipany sa bude podľa svojich možnosti finančne spolupodieľať aj na režijných
nákladoch spojených s činnosťou RKC.
6. Pokiaľ sa účastníci dohody nedohodnú inak, každý účastník si svoju konkrétnu
aktivitu, svoj projekt zrealizuje a skoordinuje sám, pričom je aj sám zodpovedný voči
donorovi projektu za jeho realizáciu.
7. Vedúci RKC bude podľa potreby, minimálne však raz za 2 mesiace, zabezpečovať
spoločné stretnutia partnerov, na ktorých sa budú títo vzájomne informovať o
spoločnej činnosti a koordinovať aktivity v záujme napĺňania spoločného cieľa. Z
vážnych dôvodov o spoločné mimoriadne stretnutie partnerov môže požiadať
prostredníctvom vedúceho komunitného centra každý partner. Vedúci zvolá stretnutie
najneskôr do 5 dní.
8. Každý účastník dohody môže zveriť vykonanie čiastkových úkonov pri napĺňaní
činností RKC iným povereným osobám.

9. Každý účastník má povinnosť najmä vyvíjať podľa svojich schopností a možností
činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by
mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie stanoveného účelu.
V. Vzájomné vzťahy účastníkov
(1.) Bežné veci týkajúce sa spoločnej činnosti môže vybavovať každý z účastníkov dohody
samostatne.
(2.) O ostatných (nie bežných) veciach účastníci rozhodujú po vzájomnej dohode. Medzi ne
patrí najmä:
– strategické plánovanie a orientácia spoločných činností RKC,
– pribratie ďalšieho účastníka dohody, vrátane príslušnej úpravy (dodatku) dohody o
všetkých jej náležitostiach,
– vylúčenie účastníka z dohody z vážnych dôvodov, najmä ak závažným spôsobom alebo
opätovne poruší ú povinnosť.
VI. Práva a povinnosti voči tretím osobám
Pokiaľ sa účastníci dohody nedohodnú inak, za svoje záväzky (dlhy) voči tretím osobám
zodpovedá každý účastník samostatne.
VII. Záverečné ustanovenia
(1.) Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od dohody sa uskutoční dohodou alebo
výpoveďou. Výpoveď sa doručí vedúcemu RKC a výpovedná lehota je 3 mesačná.
(2.) Dohoda je napísaná v štyroch vyhotoveniach a každý účastník obdrží jedno jej
vyhotovenie.
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