Prístupová zmluva

Zmluvné strany:

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
(ďalej len ZIPCeM)
zastúpené:

Mgr. Elena VALENTEJE- predsedníčka

Adresa:

Tenisová 25

IČO:

17061334

DIČ:

2021679330

Bankové spojenie:

IBAN SK69 1100 0000 0029 2486 6452

ďalej len subjekt pristupujúci

Preambula:

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike a Pristupujúci
subjekt nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu medzi jednotlivými zložkami obidvoch organizácií,

zdôrazňujúc potrebu a význam poskytovania informácií a poradenstva mladým ľuďom zo
všetkých oblastí ich života, predovšetkým ďalšieho rozvoja ich osobnosti po stránke odbornej
a komunikatívnej, prispievať k šíreniu informácií o prístupoch k mládežníckej politike.

potvrdzujúc svoj záujem o aktívnu spoluprácu a participáciu na báze koncepcie rozvoja siete
členských organizácií ZIPCeM v Slovenskej republike a na báze štátnej starostlivosti o deti a
mládež v Slovenskej republike,

rozhodnuté postupovať v spoločnom záujme oboch organizácií pre dosiahnutie kvalitatívne
vyššej úrovne spolupráce a vzájomných vzťahov,

vedené želaním zvýšenia informovanosti a pomoci mladým ľuďom v jednotlivých oblastiach ich
záujmových potrieb a požiadaviek a ich postupnej integrácie do verejného, kultúrneho
a spoločenského života,

želajúc si rozvíjať a ďalej prehlbovať vzájomné kontakty a aktivity vo všetkých oblastiach,

rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu o pristúpení za člena Združenia Informačných a poradenských
centier mladých v SR.

HLAVA I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany uvedomujúc si, že všestranné zlepšenie života občanov Slovenskej republiky
nemožno dosiahnuť bez rozvoja činnosti mimovládnych neziskových organizácií,
upevňovania a prehlbovania rozvoja občianskej spoločnosti, a v snahe účinne podporiť
občianske aktivity smerujúce k uskutočňovaniu všeobecne prospešných cieľov, dohodli sa na
vzájomnej spolupráci.

2. Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy v duchu vzájomného porozumenia, úcty
a priateľstva. Budú sa usilovať o rozvoj širokej spolupráce v spoločných programových
oblastiach a budú podporovať ďalšie zbližovanie medzi zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany svoj záujem prejavujú pristúpením Názov pristupujúcej organizácie za člena
ZIPCeM a tým sa zmluvné strany zaväzujú k plneniu podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok 2
Postavenie ZIPCeM

1. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, ďalej len ZIPCeM je strešnou
organizáciou, ktorá združuje subjekty poskytujúce informačno-poradenské služby pre deti
a mladých ľudí. Prispieva k šíreniu informácií o prístupoch k mládežníckej politike.

2. ZIPCeM vykonáva svoju činnosť a aktivity v súlade so Stanovami ZIPCeM a jeho
vnútornými predpismi, ktoré schvaľujú jednotlivé členské organizácie prostredníctvom
zvolených orgánov ZIPCeM.

3. Cieľom ZIPCeM je predovšetkým koordinovať aktivity jednotlivých členských organizácií
tak, aby pracovali na základe spoločných kritérií práce, ktoré sú dané touto zmluvou,
stanovami ZIPCeM, ostatnými vnútornými predpismi ZIPCeM a v súlade s uzneseniami
jednotlivých orgánov ZIPCeM.

4. Všeobecným cieľom ZIPCeM je umožniť mladým ľuďom prístup k rôznorodým informáciám
a poradenským službám z jednotlivých oblastí daných záujmovými okruhmi siete členských
organizácií a potrebami mládeže.

5. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, ďalej len ZIPCeM je
vlastníkom zapísanej ochrannej známky:
Reprodukcia známky:

Grafické znázornenie – Informačné centrum mladých

Číslo zápisu:

211123

Dátum zápisu:

9. septembra 2005

v registri ochranných známok vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky a na základe podanej prihlášky o zápis ochrannej známky zo dňa 16. augusta 2004
a
Reprodukcia známky:

Grafické znázornenie – Informačné centrum mladých

Číslo zápisu:

211125

Dátum zápisu:

9. septembra 2005

v registri ochranných známok vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky a na základe podanej prihlášky o zápis ochrannej známky zo dňa 16. augusta 2004.

6. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, ďalej len ZIPCeM má na
základe Licenčnej zmluvy podpísanej medzi ZIPCeM a ICM Topoľčany zo dňa 5. mája 2006
zapísanú na Úrade priemyselného vlastníctva SR zmluvnú nevýlučnú licenciu na zapísanú
ochrannú známku, ktorej vlastníkom je Informačné centrum mladých Topoľčany a to:
Reprodukcia známky:

Informačné centrum mladých - slovná

Číslo zápisu:

191063

Dátum zápisu:

19. júna 2000

v registri ochranných známok vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky a na základe podanej prihlášky o zápis ochrannej známky zo dňa 23. februára 1998.
7. Vnútornými predpismi ZIPCeM sa pre účely tejto zmluvy rozumejú:
a) Stanovy ZIPCeM
b) Jednotná klasifikácia informácií
c) Ostatné vnútorné predpisy ZIPCeM

Článok 3
Postavenie subjektu pristupujúceho

1. Pristupujúci subjekt je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou,
vykonávajúcou svoju činnosť na území Slovenskej republiky, riadne registrovanou v zmysle
príslušných právnych predpisov, pričom pristupujúci subjekt nemôže byť registrovaný za
účelom vykonávania podnikateľskej činnosti.

2. Pristupujúci subjekt prejavuje svoj záujem vykonávať v rámci svojej činnosti aj aktivity
v oblasti Informačno-poradenskej činnosti pre mladých ľudí a prispievať k šíreniu informácií
o prístupoch k mládežníckej politike a za týmto účelom pristupuje na základe tejto zmluvy
slobodne a z vlastnej vôle za člena ZIPCeM. Zároveň sa zaväzuje rešpektovať a plniť všetky
záväzky a povinnosti dohodnuté týmto zmluvným vzťahom.

3. Pristupujúci subjekt podal dňa 00.00.0000 písomnú žiadosť o prijatie za člena ZIPCeM, ktorá
obsahovala uznesenie najvyššieho orgánu pristupujúceho subjektu, ktorý vyslovil súhlas
s pristúpením za člena ZIPCeM.

Článok 4
Pristúpenie za člena ZIPCeM

1. Pristupujúci subjekt sa na základe prejavenej vôle stáva členom Združenia Informačných
a poradenských centier mladých v SR.

2. Pristupujúci subjekt sa zaväzuje, že svoju činnosť a aktivity v oblasti poskytovania
informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí a ďalších aktivít v oblasti práce
s deťmi a mládežou bude vykonávať
a) v obci, alebo v meste ktoré sídlia na území SR

HLAVA II
Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok 1
Používanie spoločných symbolov

1. Pristupujúci subjekt sa zaväzuje, že v rámci informovania o svojej činnosti a aktivitách v
oblasti poskytovania informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí a ďalších
aktivitách v oblasti práce s deťmi a mládežou, bude uvádzať logo ZIPCeM.

Článok 2
Zabezpečovanie činností a aktivít členským organizáciám

1. Zabezpečovaním činností a aktivít členským organizáciám sa rozumie poskytovanie
informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí a širokú občiansku verejnosť
z oblastí uvedených v Jednotnej klasifikácii informácií, alebo vykonávanie častí týchto
služieb, alebo vykonávanie aktivít alebo ich častí, ktoré sú uvedené v jednotlivých
vnútorných predpisoch ZIPCeM.

2. Pristupujúci subjekt sa zaväzuje, že najneskôr do 12 mesiacov od pristúpenia za člena
ZIPCeM paralelne rozšíri svoju činnosť o poskytovanie informačno-poradenskej činnosti ak
táto činnosť nebola prioritnou oblasťou v súlade so stanovami ZIPCeM, vnútornými
predpismi ZIPCeM a touto zmluvou, pričom je povinný zabezpečiť najmä:

a) dostupnosť všetkých druhov informačných a propagačných materiálov v priestoroch
svojej organizácie a zabezpečiť ich distribúciu a nakladanie v súlade s odporúčaniami
ZIPCeM,
b) odborne zdatného a vyškoleného konzultanta, ktorý bude zabezpečovať konzultácie
pre klientov,
c) účasť konzultantov a ďalších osôb podľa aktuálnej potreby na školeniach, seminároch
a akciách organizovaných ZIPCeM za účelom zvýšenia odbornosti a kvality
pracovníkov , činností a aktivít,
d) technické podmienky na to, aby mohli pracovníci členských organizácií zabezpečiť
evidenciu klientov, ktorí sa zúčastňujú aktivít organizovaných v spolupráci so
ZIPCeM

Článok 5
Ostatné práva a povinností zmluvných strán

1. Pristupujúci subjekt sa ďalej zaväzuje:
a) Zaplatiť každoročne členský poplatok schválený VZ ZIPCeM na základe riadne
vystavenej faktúry zo strany ZIPCeM v čase uvedenom ako termín splatnosti faktúry.
b) Oznámiť ZIPCeM akékoľvek zmeny, okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv
na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a ostatných vnútorných predpisov
ZIPCeM.
c) Zaslať ZIPCeM najneskôr do 31. marca kalendárneho roka originál Výročnej správy
pristupujúceho subjektu za predošlý kalendárny rok a zverejniť ju na spoločnom webe
www.icm.sk, pričom Výročná správa bude obsahovať aj správu o činnosti a aktivitách
realizovaných v informačno-poradenskej činnosti a v šírení informácií o prístupoch
k mládežníckej politike.

2. ZIPCeM sa ďalej zaväzuje:

a) Koordinovať a zabezpečovať jednotnú činnosť a spoločné postupy členských
organizácií a plniť všetky úlohy potrebné na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z tejto
zmluvy a vnútorných predpisov ZIPCeM.

3. Pristupujúci subjekt má právo:
a) Na pravidelné, pravdivé a včasné informácie o činnosti a aktivitách ZIPCeM a má
právo sa o tieto otázky zaujímať.
b) Dostávať všetky potrebné informačné a propagačné materiály, zdroje informácií a
ďalšie veci a služby, ktoré budú slúžiť klientom a mladým ľuďom.
c) Nominovať svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ZIPCeM.,
d) Zapájať sa do projektov a aktivít organizovaných ZIPCeM pre sieť členských
organizácií.

4. ZIPCeM má právo:
a) Kontrolovať činnosť a aktivity pristupujúcej organizácie, ktoré súvisia s plnením úloh
vyplývajúcich z tejto zmluvy a vnútorných predpisov ZIPCeM.
b) Hodnotiť činnosť a aktivity pristupujúcej organizácie z hľadiska obsahu činnosti a
aktivít členských organizácií a to priamo, alebo prostredníctvom tretích osôb, pričom
pristupujúca organizácia sa zaväzuje umožniť takého hodnotenie alebo monitoring.

Článok 3
Kontrolná a rozhodcovská činnosť

V prípade, ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor vo veci súladu jednotlivých ustanovení
tejto zmluvy s príslušnými ustanoveniami Stanov ZIPCeM a jeho vnútorných predpisov, alebo ak
vznikne pochybnosť o platnosti jednotlivých ustanovení a úkonov, zmluvné strany sa dohodli, že
konečné rozhodnutie v prípade sporu určí predsedníctvo ZIPCeM. Pristupujúci subjekt má právo
do 30 dní od rozhodnutia predsedníctva ZIPCeM sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.
Odvolacím orgánom v tomto prípade je Revízor ZIPCeM. Revízor ZIPCeM má právo zrušiť
napadnuté rozhodnutie predsedníctva ZIPCeM, a s konečnou platnosťou rozhodne Valné

zhromaždenie ZIPCeM. V prípade, ak Revízor ZIPCeM potvrdí rozhodnutie predsedníctva
ZIPCeM, stáva sa jej rozhodnutie konečným, proti ktorému nie je možné sa odvolať.

HLAVA III
Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 1
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že sa zdržia akýchkoľvek vyjadrení alebo konštatovaní na
adresu svojho zmluvného partnera, ktoré by mohlo ohroziť jeho postavenie, alebo vážnosť
v očiach verejnosti, resp. v odborných kruhoch.

Ak vznikne situácia, ktorá by mohla vážnou mierou ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo ohroziť
dobrú spoluprácu zmluvných strán, resp. ak vznikne potreba jednej zo zmluvných strán na
spoločné stretnutie

za

účelom prekonzultovania daného

problému,

takéto

stretnutie

predstaviteľov oboch organizácií sa uskutoční bez zbytočného odkladu.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Jej plnenie bude vyhodnocované jeden krát za rok. Túto
zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými dodatkami
k nej vyhotovenými. Výpovedná lehota tejto zmluvy, jednej zo zmluvných strán, sú 3 mesiace.

Vo výnimočných prípadoch má ZIPCeM právo jednostranne odstúpiť od prístupovej zmluvy.
Odstúpenie od prístupovej zmluvy je platné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
v ktorom bolo odstúpenie od zmluvy adresované pristupujúcemu subjektu.

V prípade, ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k vypovedaniu tejto zmluvy medzi zmluvnými
stranami, zmluvné strany sa zaväzujú, že si vzájomne vrátia plnenie, ktoré vzniklo na základe
tejto zmluvy, predovšetkým plnenie, ktoré vzniklo na základe zapožičania a iných dohôd.

Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

V Prievidzi dňa

..........................................
Mgr. Elena VALENTEJE

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

