Zmluva o spolupráci
pri poskytovaní mediačnej činnosti
1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ
Názov: Obec Kvačany
Sídlo: Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 00315346
DIČ: 2020581431
Štatutárny zástupca: Jozef Grúň, starosta obce Kvačany
1.2. Mediátor
Meno (obchodné meno): Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková
Trvalý pobyt/Sídlo: Lichardova 524/5, 03301 Liptovský Hrádok
IČO: 52249875
DIČ: 1082437939
Zapísaný: v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev. č. 1862
(ďalej len „mediátor“).
Obe Kvačany a mediátor (ďalej aj ako „zmluvné strany“) týmto v zmysle § 51 Občianskeho
zákonníka uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti (ďalej len
„zmluva“).
2. Preambula
Spoločnou snahou a záujmom zmluvných strán je rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri šírení
povedomia o poskytovaní mediácie v Obci Kvačany, pri riešení sporov a problémových situácií
občanov Obce Kvačany formou mediácie.
3. Predmet a účel zmluvy
3.1. Predmetom tejto dohody je šírenie povedomia o poskytovaní mediácie, poradenstva
a komplexného mimosúdneho riešenia sporov formou mediácie. Podpisom tejto dohody Obec
Kvačany prostredníctvom mediátora prináša službu mediácie občanom obce.
3.2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní
mediačnej činnosti a služieb v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
4. Vymedzenie pojmov mediácie
4.1. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov za účasti tretej osoby – mediátora, ktorý spor meritórne
nerieši, ale napomáha stranám pri dosiahnutí dohody, resp. kompromisu podľa zákona o mediácii.
4.2. Mediačná služba je ponukové mediačné portfólio.
4.3. Mediačná doložka je zmluvná doložka, ktorá zaväzuje obe strany začať riešiť konsekvencie
z porušenia zmluvy formou mediácie.
4.4. Predmediačná konzultácia sú informácie o vhodnosti sporu na mediáciu, informácie o postupe
a priebehu mediácie.

4.5. Predmediačné konanie je činnosť zameraná na prípravu priamej mediácie.
4.6. Priama mediácia je mediácia za účasti oboch sporových strán (prípadne oddelená mediácia).
4.7. Oblasti riešenia mediácie sú občiansko-právne, rodinno-právne, pracovno-právne, obchodnoprávne.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Mediátor na základe tejto zmluvy bezplatne poskytne úvodnú predmediačnú konzultáciu o
vhodnosti riešenia sporu mediáciou, informáciu o postupe a priebehu mediácie, a to pre občanov
Obce Kvačany, účastníkov konaní obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Toto
ustanovenie sa netýka samotného výkonu predmediačného konania a priamej mediácie. Cenu za
predmediačné konanie a priamu mediáciu dohodne mediátor v osobitnej dohode s príjemcami
mediačnej služby podľa cenníka mediátora, ktorý je prístupný u mediátora, zverejnený na jeho
webovej stránke, pričom náklady na toto konanie uhrádzajú príjemcovia mediačnej služby.
Mediátor má nárok na náhradu výdavkov spojených s mediáciou v sume 15 € za každé
poskytnutie mediačnej činnosti v obci.
5.2. Mediátor sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť.
5.3. Obec Kvačany podľa ods. 5.1. zabezpečí priestory na výkon mediačnej konzultácie (kancelárska
zostava, pracovný stôl, jednací stôl, stolička o počte 5 ks, kontajner) tlačiarňou, prístupom ku
kopírke, internetu, a to každý prvý utorok v mesiaci v dobe od 14,30 hod. do 16,30 hod.
5.4. Obec Kvačany o zavedení tejto služby zabezpečí informovanie verejnosti prostredníctvom
informačných tabúľ a internetovej stránky obce.
5.5. Mediátor prostredníctvom svojej webovej stránky bude informovať o partnerstve
a prebiehajúcej spolupráci s obcou.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.8.2019 do 31.8.2020.
6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
6.3. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží obec a jeden
mediátor.
6.4. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne.
6.5. Právo na výpoveď zmluvy majú obidve zmluvné strany. Výpovedná doba
je mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
strane.
6.6. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie zmluvy bude neplatné alebo nevykonateľné, na takéto
ustanovenie - v rozsahu jeho neplatnosti alebo nevykonateľnosti sa nebude prihliadať
a bude považované za neobsiahnuté v tejto zmluve, avšak bez vplyvu na platnosť
a vykonateľnosť zvyšných ustanovení tejto zmluvy. V takomto prípade sú zmluvné strany
povinné vynaložiť všetko primerané úsilie na to, aby ihneď nahradili neplatné alebo
nevykonateľné ustanovenie platným a vykonateľným náhradným ustanovením, ktorého zmysel
bude čo možno najbližší zamýšľanému významu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia
a vôli zmluvných strán.
6.7. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah na
základe zmluvy ako aj iné práva a povinnosti z toho vyplývajúce sa budú spravovať Občianskym
zákonníkom.

6.8. Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom, svoju vôľu uzavrieť zmluvu
prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni,
v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
6.9. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, riadne
si vysvetlili význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu
zmluvu podpisujú.
V Kvačanoch, dňa 2.8.2019

...............................................................
mediátor

...............................................................
obec

