Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – Zmluva o partnerstve
číslo zmluvy: 080/2021/OPII/VA /PZ

ZMLUVA O PARTNERSTVE

Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Hlavný partner
Názov: Názov:
Právna forma:
Adresa/Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v:
Telefón/fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
Poštová adresa1:
(ďalej len „Hlavný partner“)

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
37986805
2022374805
registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby pod č. VVS/NO-85-2007
+421 (0) 220 829 552
info@medirexgroupacademy.sk
SK3811110000001151584108 – projektový účet
SK1711110000001151584001 – bežný účet
MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ
Galvaniho 17/C, P.O.BOX 144, 821 04 Bratislava
a

2. Partner
Názov:
Právna forma:
Adresa/Sídlo:
IČO:
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Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie
Verejnoprávna inštitúcia
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00 397 687

DIČ:
Zapísaná v:
Telefón/fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:

2020845255
registri organizácií Štatistického úradu SR
+421 917 470 507
public@stuba.sk; martin.rebros@stuba.sk
SK72 8180 0000 0070 0040 4007
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor

Poštová adresa1:

STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

(ďalej len „Partner)
a
za účelom realizácie projektu

Názov projektu :
Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov
umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia
Kód projektu v ITMS2014+ : 313011ATA2
(ďalej len „Projekt“).
PREAMBULA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a v súvislosti s
uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) na
účely spolufinancovania schváleného Projektu z verejných prostriedkov medzi Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej aj „MDaV SR“) ako riadiacim orgánom
operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“), Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) ako
sprostredkovateľským orgánom OPII, prípadne Výskumnou agentúrou ako orgánom
splnomocneným MŠVVaŠ SR na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu, na
strane poskytovateľa NFP a Hlavným partnerom na strane prijímateľa NFP (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“) s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu prostredníctvom vzájomnej
spolupráce členov partnerstva uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o
partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti
so Zmluvou o partnerstve sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) ako
aj právnymi predpismi a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „EU“) (ďalej aj „Právne
predpisy“). Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia aj ustanoveniami Všeobecných
zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„VZP“) vydanými a zverejnenými sprostredkovateľským orgánom pre OPII v platnom znení,
ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré VZP
odkazujú, a to v časti, kde tieto dokumenty upravujú práva a povinnosti na strane prijímateľa.
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Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia
ustanovenia Zmluvy o partnerstve. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej primerane
riadia najmä Príručkou pre prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) a Systémom
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020
(ďalej len „Systém riadenia EŠIF“).
3. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene Právnych predpisov resp.
iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými
orgánmi Slovenskej republiky, Európskej únie, prípadne inými orgánmi do ktorých pôsobnosti
patrí riadenie a kontrola EŠIF za predpokladu jeho zverejnenia (ďalej aj „Právne dokumenty“),
zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa
platného Právneho predpisu, respektíve iného rozhodného Právneho dokumentu, pokiaľ to
nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene Právnych predpisov,
respektíve Právnych dokumentov, najmä Príručky pre prijímateľa, Systému finančného riadenia
a Systému riadenia EŠIF, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť
Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve
o partnerstve v rozsahu jej zosúladenia s platným Právnym predpisom alebo iným rozhodným
Právnym dokumentom.
Článok I
Definície pojmov
1. Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:
i)

Aktivita – súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť
realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a
finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými
Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný
výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z
Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne
v Zmluve o partnerstve neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“
alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ii)

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v
rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže
zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska
komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Strana 3 z 31

iii)

Bezodkladne–na účely tejto zmluvy je to najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku
skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení
Zmluvy o partnerstve stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Pre počítanie
lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

iv)

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o partnerstve nie je výslovne uvedené,
že ide o kalendárny deň;

v)

Efektívna spolupráca - spolupráca medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej
cieľom je výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa
založeného na deľbe práce, kde strany spoločne definujú rozsah projektu spolupráce,
prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. Náklady projektu môže znášať v
plnej výške jedna alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho finančných
rizík. Zmluvný výskum a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu
spolupráce.

vi)

Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj „EŠIF“) – spoločné označenie pre
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

vii)

Lehota - ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni.
Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom
nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho
kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí
posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň
pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie
podá osobne u adresáta, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v
Zmluve o partnerstve uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína
plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v
konkrétnom prípade inak;

viii)

Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) - suma finančných prostriedkov
poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej
žiadosti o poskytnutie NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných
prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF,
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) a
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti
o poskytnutie NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom
na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP
predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci
pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť
rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

ix)

Neoprávnené výdavky – výdavky projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie projektu, alebo
sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14
VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej výzvy alebo sú v rozpore s právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

x)

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto
účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej
hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je okolnosťou vylučujúcou
zodpovednosť, sa použijú výkladové pravidlá definované v článku 1 VZP;

xi)

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľovi v
súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú
pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu
Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška
Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik
nepreukazuje;

xii)

Partner – v zmysle zákona o príspevku z EŠIF osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave
projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa
zmluvy o poskytnutí NFP alebo podľa zmluvy o partnerstve uzatvorenej s prijímateľom
v postavení Hlavného partnera. Partner musí spĺňať kritériá určené poskytovateľom vo
výzve počas celej doby účinnosti zmluvy o partnerstve;

xiii) Partnerstvo - neformálne spojenie Hlavného partnera a minimálne jedného Partnera
(členovia partnerstva) vytvorené za účelom spolupráce pri príprave a realizácii projektu
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spolufinancovaného z NFP. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa
§ 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“);
xiv) Poskytovateľ - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného
príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
V rámci OPII je poskytovateľom MDaV SR ako riadiaci orgán pre OPII, ktoré môže byť
zastúpené MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pre OPII pre prioritné osi č. 9,
10 a 13, prípadne Výskumnou agentúrou ako orgánom splnomocneným MŠVVaŠ SR na
vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „Poskytovateľ“);
xv)

Prijímateľ – súkromná alebo verejná právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za začatie
a implementáciu operácií; v prípade realizácie projektu za účasti partnerov má prijímateľ
postavenie Hlavného partnera v zmysle Zmluvy o partnerstve;

xvi)

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že
zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto
Zmluve o partnerstve rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich
Zmluva o poskytnutí NFP alebo Zmluva o partnerstve uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu
Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa
Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny
subjekt alebo subjekt súkromného práva;

xvii)

Verejné obstarávanie - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom dodávateľa;
ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom
význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne
postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu
Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad
pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytnutie služieb z NFP;

xviii)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP alebo Výzva - východiskový
metodický a odborný podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorého prijímateľ
v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o poskytnutie NFP poskytovateľovi
(v prípade realizácie národných projektov, veľkých projektov alebo projektov technickej
pomoci je pojem výzva v texte používaný aj pre vyzvanie);
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xix)

Začatie projektu – v zmysle Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C
198/01) je to buď začiatok činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, alebo prvá dohoda
medzi príjemcom a dodávateľmi o uskutočnení projektu, podľa toho, čo nastane skôr.

xx)

Zmluva o poskytnutí NFP – pre účely tejto zmluvy sa považuje zmluva, ktorú uzatvoril
Hlavný partner projektu s poskytovateľom;

xxi)

Zverejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, ak je
uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF
vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal
možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu
vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti
a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého
Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho
Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ
nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa a Partnera na takéto Právne dokumenty
osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo
všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity
týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o
poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve používať vo forme podstatného mena, prídavného
mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie
uvedený význam;

xxii)

Žiadosť o platbu - dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh, na
základe ktorého je Hlavnému partnerovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a
štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o
platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v
ITMS2014+ vždy Hlavný partner ako Prijímateľ;

2. Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve
o partnerstve, ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve, význam, aký im je
priradený vo VZP;
3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že všetky ustanovenia Zmluvy o partnerstve,
vrátane definícií pojmov, je potrebné vykladať v spojitosti a v súlade s ustanoveniami VZP
a s cieľom a účelom Zmluvy o poskytnutí NFP;
4. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, uplatnia sa pre Zmluvu o partnerstve nasledovné výkladové
pravidlá:

a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy
o partnerstve;
b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov;
c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
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d) odkazy na články, odseky, písmená sú odkazmi na články, odseky, písmená Zmluvy o
partnerstve;
e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov
a iných zmien;
f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom a
účinnom znení.

Článok II
Predmet a účel Zmluvy o partnerstve
1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
realizácii Projektu:
Názov projektu:

Kód projektu ITMS2014+:
Miesto realizácie projektu:

Výzva - kód Výzvy:

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19
a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov
so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia
313011ATA2
Nitra
Bratislava I - mestská časť Staré Mesto
OPII-VA/DP/2020/9.2.-01

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho
cieľa OPII v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ďalej len „EFRR“).
3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných
vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia
plánovaných aktivít Projektu a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte.
Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti Hlavného partnera ako
prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä nie je dotknutá
celková zodpovednosť Hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu
Projektu.
4.

Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvoreným za účelom zefektívnenia
spolupráce zmluvných strán v záujme lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov
operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu
(zahrňujúci identifikáciu aktivít a ukazovateľov Projektu) pre jednotlivých členov partnerstva
je Prílohou č. 2 Zmluvy o partnerstve.

Článok III
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Článok III
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy
Európskej únie a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie
je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie členov partnerstva ani za žiadne dojednania
medzi členmi partnerstva.
2. Členovia partnerstva berú na vedomie a súhlasia, že Poskytovateľ je oprávnený, nie však
povinný, v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení
povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s Právnymi predpismi,
respektíve Právnymi dokumentmi, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia
bez výhrad akceptovať ako záväzné a realizovať opatrenia Poskytovateľa z nich vyplývajúce.
3. Členovia partnerstva vyhlasujú a súhlasia s tým, že Hlavný partner je oprávnený zastupovať
každého člena partnerstva a partnerstvo navonok voči Poskytovateľovi v súvislosti
s realizovaním Projektu, a to najmä:
- pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP podľa
podmienok Zmluvy o partnerstve,
- pri rokovaniach o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
Členovia partnerstva berú na vedomie, že zastúpenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na
rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv
jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
4. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu
realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností členov partnerstva
vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Hlavný partner riadi a organizuje Projekt
vo vzťahu k ostatným členom partnerstva v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o partnerstve,
ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa a ďalším
Právnymi dokumentmi. Partner zveruje Hlavnému partnerovi všetky oprávnenia, ktorých výkon
je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partner vyhlasuje, že akceptuje
Hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve
a zaväzuje sa akceptovať a realizovať pokyny Hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít
a finančného riadenia Projektu. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Partnera voči Hlavnému
partnerovi za riadne a včasné plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve.
5. Hlavný partner a Partner sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolurealizátormi Projektu
a zaväzujú sa všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu, pričom
Partner preberá zodpovednosť voči Hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku
ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto
zmluvy. Partner sa týmto podieľa na realizácii Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi
Hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve preberá tiež
zodpovednosť voči Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve.

Strana 9 z 31

Zodpovednosť Hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP týmto nie je dotknutá

6. Zmluvné strany, ktoré sa v zmysle Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie
(2014/C 198/01) identifikovali ako výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry
vyhlasujú, že pred začatím projektu1 uzatvorili zmluvu preukazujúcu efektívnu spoluprácu
s presne vymedzeným spoločným cieľom, rozsahom spolupráce, s vymedzením rozdelenia úloh
na plnení spoločného cieľa, s popisom zdieľania rizík a výsledkov, šírenia výsledkov, prístupom
k právam duševného vlastníctva, pravidiel ich prideľovania a deľby nákladov na projekt2.
7. Zmluvné strany špecifikované v predchádzajúcom odseku 6 článku III tejto Zmluvy vyhlasujú,
že budú dodržiavať všetky podmienky v oblasti štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie
(2014/C 198/01) a v zmysle platnej Metodiky preukazovania štátnej pomoci pre výskumné
organizácie a výskumné infraštruktúry.

Článok IV
Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti Hlavného partnera ako prijímateľa
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami Partnera voči
Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve
o partnerstve a/alebo vo VZP. Partner sa zaväzuje tieto povinnosti voči Hlavnému partnerovi,
Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP
riadne a včas dodržiavať a zaväzuje sa Hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú
súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy
o poskytnutí NFP.
2. Na realizácii Projektu sa členovia partnerstva podieľajú v rozsahu im zverených aktivít Projektu
vymedzených v Prílohe č. 2 Zmluvy o partnerstve. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si
svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne, včas a s odbornou
starostlivosťou tak, aby bol Projekt ako celok realizovaný v súlade s podmienkami Zmluvy
o poskytnutí NFP, pričom každý člen vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity
Projektu.
3. Partner sa zaväzuje spĺňať podmienky oprávnenosti určené Poskytovateľom vo Výzve počas
celej doby účinnosti Zmluvy o partnerstve.

1

Netýka sa to konečných dohôd o trhovej hodnote vzniknutých práv duševného vlastníctva a hodnote príspevkov na
projekt
2
Relevantné v prípadoch, kedy ide o spoluprácu s podnikmi v zmysle oddielu 2.2.2 Rámca pre štátnu pomoc na
výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01)
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4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve
ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí
NFP Hlavným partnerom ako prijímateľom a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia
ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby
sa porušenia dopustil sám Hlavný partner ako prijímateľ.
5. Partner je povinný písomne informovať Hlavného partnera o začatí a skončení realizácie
prislúchajúcej aktivity Projektu predložením hlásenia o začatí, resp. skončení, realizácie aktivity
Projektu do štyroch (4) dní odo dňa začatia, resp. skončenia, realizácie aktivity Projektu.
Hlásenie podľa prvej vety obsahuje najmä: identifikáciu člena partnerstva, názov Projektu,
časový údaj začatia alebo ukončenia, označenie aktivity, dátum, podpis.
6. Partner sa zaväzuje vykonať pre Hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne
úkony súvisiace s realizáciou jemu prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s OPII, Príručkou
pre prijímateľa, Príručkou k procesom VO, Príručkou k oprávnenosti výdavkov OPII,
Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF, ďalšími Právnymi dokumentmi a
Právnymi predpismi tak, aby riadne splnil všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve
a súčasne aby umožnil Hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti prijímateľa v zmysle
Zmluvy o poskytnutí NFP. Zodpovednosť každého z členov partnerstva za porušenie
akýchkoľvek ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách, či inej právnej úpravy upravujúcej
nakladanie s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie,
týmto nie je dotknutá.
7. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva
dodržanie rozpočtu Projektu. Na podmienky financovania Projektu upravené v Zmluve o
partnerstve sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú príslušné ustanovenia VZP.
Partner je povinný oznámiť Hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, a to bezodkladne, odkedy sa o porušení dozvedel,
tak, aby následne Hlavný partner mohol včas splniť svoju povinnosť oznámiť uvedené
Poskytovateľovi.
8. Každý člen partnerstva má právo v rámci jeho podielu účasti na Projekte zabezpečiť od tretích
osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu na
základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi členom partnerstva a Dodávateľom za podmienok
stanovených v Zmluve o partnerstve a VZP.
9. V prípade, ak ostatní členovia partnerstva nie sú schopní realizovať Zmluvou o partnerstve im
zverené aktivity v určenom rozsahu, Hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými členmi
zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení
jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení člena partnerstva od
Zmluvy o partnerstve a/alebo pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve. V prípade zmeny
členov partnerstva sa členovia partnerstva, vrátane nového člena, ak pristupuje, zaväzujú
uzavrieť písomný dodatok k Zmluve o partnerstve. Členovia partnerstva berú na vedomie, že
dodatok podľa predchádzajúcej vety nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude riešiť zmenu Zmluvy o partnerstve v zmysle tohto
článku.
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10. V prípade, ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy
o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, Hlavný partner je povinný obstarať realizáciu
dotknutej aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s postupmi
verejného obstarávania. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné
predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
11. Partner sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, na ktoré nadväzujú
povinnosti Hlavného partnera voči Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP,
v dostatočnom časovom predstihu, tak aby umožnil Hlavnému partnerovi splniť si jeho
povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP včas. Za dostatočný časový predstih zmluvné strany
považujú lehotu minimálne tri dni pred uplynutím lehoty prijímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú alebo táto zmluva neurčí inak.
12. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh
a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov počas doby určenej v zmysle čl. 19
VZP.

Článok V
Obstarávanie služieb, tovarov a prác
1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade so
Zmluvou o partnerstve, VZP, Príručkou k procesom VO, Právnymi predpismi najmä zákonom
o VO, ako aj usmerneniami Poskytovateľa a inými Právnymi dokumentmi upravujúcimi
postupy obstarávania (najmä Metodický pokyn CKO č. 12, Systém riadenia EŠIF, Metodický
pokyn CKO č. 14). Partner je povinný pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane
povinnosti Hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle čl. 3 VZP a bez výhrad akceptovať
a realizovať všetky výzvy a opatrenia Poskytovateľa, ktoré sa týkajú aktivít a postavenia
Partnera.
2. Partner je povinný doručiť príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v písomnej forme
v rozsahu a spôsobom vyžadovanom VZP a Príručkou k procesom VO Hlavnému partnerovi,
ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania
zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je Partner povinný predložiť Hlavnému partnerovi po
ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 20 kalendárnych dní
pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným
uchádzačom. Hlavný partner je povinný dokumentáciu pred jej postúpením Poskytovateľovi
skontrolovať, najmä čo sa týka úplnosti dokumentácie a správnosti postupu verejného
obstarávania. V prípade nadlimitnej zákazky sú Hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení
vyžiadať od Partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
Rovnako sú Hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od Partnera príslušnú
dokumentáciu z verejného obstarávania pred jej Zverejnením aj v ostatných prípadoch, kedy
VZP alebo Príručka k procesom VO vyžadujú ex ante kontrolu verejných obstarávaní pred
vyhlásením verejného obstarávania.
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3. Hlavný partner a/alebo Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od
Partnera aj inú potrebnú dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním a tento je povinný požadovanú
dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť Hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľovi.
4. Podpísanie zmluvy na dodávku služieb, tovarov alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom
alebo dodatku k zmluve na dodávku služieb, tovarov alebo stavebných prác s úspešným
uchádzačom podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa, ak VZP
a/alebo Príručka k procesom VO neuvádza inak. V prípade, ak Partner bez súhlasu
Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku služieb, tovarov alebo
stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Partnera za podstatné
porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
5. Hlavný partner a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania
realizovanom Partnerom vo fáze otvárania ponúk a ako nehlasujúci člen komisie na
vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak sa uvedené uskutočnilo pred podpisom Zmluvy o partnerstve.
Partner je povinný oznámiť Hlavnému partnerovi termín a miesto konania otvárania
ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) kalendárnych dní vopred, a Hlavný partner
oznámi tieto skutočnosti najmenej päť (5) kalendárnych dní vopred Poskytovateľovi.
6. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Hlavného partnera so závermi finančnej kontroly
vykonanej zo strany Poskytovateľa podľa čl. 3 VZP a čl. 12 VZP (nezašle oboznámenie)
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác
a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), člen partnerstva nie
je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého
podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie verejného
obstarávania). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade
považované za podstatné porušenie Zmluvy.
7. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami alebo
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
Zároveň sa Partner zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu právo Partnera bez
akýchkoľvek sankcií jednostranne ukončiť zmluvu s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo
k plneniu zo zmluvy medzi Partnerom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

8. Partner sa zaväzuje v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu zabezpečiť,
aby zmluva3 na dodanie tovaru, služieb a stavebných prác obsahovala doložku umožňujúcu
uplatnenie zmluvných sankcií voči druhej zmluvnej strane, t.j. Dodávateľovi (odstúpenie od
3

§ 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
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zmluvy) pre prípad, že subdodávatelia4 tejto zmluvnej strany nesplnia povinnosť byť zapísaní v
registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) alebo dôjde k ich výmazu z registra
počas trvania zmluvy. Doložka podľa tohto odseku musí obsahovať aj návrh zmluvy, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. V subdodávateľskej doložke možno
ďalej dohodnúť, že Dodávateľ je povinný na požiadanie Poskytovateľa predložiť všetky zmluvy
so subdodávateľmi.
9. Partner sa zaväzuje bezodkladne po zistení skutočnosti, že Dodávateľ Projektu alebo
Subdodávateľ5 Projektu, ktorý podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o registri partnerov“) má povinnosť byť zapísaný v registri, si túto povinnosť nesplnil
alebo dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy na dodanie tovaru, služieb
a stavebných prác, od predmetnej zmluvy odstúpiť.
10. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a odovzdal
účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby Hlavný partner bol
schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP.
Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s
vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu
vyhotoveného Dodávateľom.
11. V prípade, že Partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve,
a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu
v procese verejného obstarávania, berie Partner na vedomie, že Poskytovateľ má právo
preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do
neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto
výdavkov. V prípade, ak už boli na takéto výdavky poskytnuté finančné prostriedky z NFP, je
Partner povinný vrátiť Hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote
určenej vo výzve Hlavného partnera.

12. Partner je povinný postupovať v prípade určených nadlimitných zákaziek v zmysle § 169 ods.
1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo fáze pred uzavretím zmluvy, ktorá je
výsledkom VO, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov,
pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu
inovatívneho partnerstva. V prípade, že Partner podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela
na vedomie Hlavnému partnerovi písomné vyhotovenie odvolania spolu s kópiou právoplatného
rozhodnutia ÚVO. Ak Partner podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym
ukončením druhej ex-ante kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto
kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Hlavný partner vyhodnotiť ako podstatné porušenie
Zmluvy o partnerstve.
Článok VI
Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií
4

§ 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z..
§ 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z..

5
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1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a VZP
povinný predkladať Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu zapojenému do
riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé
informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať Hlavného
partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre Hlavného
partnera ako prijímateľa v zmysle čl. 4 VZP. Monitorovaciu správu predkladá Partner na
predpísanom formulári, ktorého vzor je prílohou Príručky pre prijímateľa.
3. Partner je povinný písomne oznámiť Hlavnému partnerovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré
majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvu o partnerstve alebo jej
plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením bezodkladne od ich vzniku alebo od
okamihu, keď sa o nich Partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu
prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o partnerstve. Hlavný
partner je povinný všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať, vplyv na
realizáciu aktivít Projektu, Zmluvu o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo
súvisia s jej plnením, o ktorých sa dozvedel Hlavný partner alebo mu boli oznámené Partnerom,
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
4. Členovia partnerstva vyhlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou
o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou
o partnerstve a s realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť,
aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou
o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa
Obchodného zákonníka. Predmetom zverejnenia nebudú tie časti dokumentov, ktoré obsahujú
informácie podliehajúce ochrane práv duševného vlastníctva vyplývajúce najmä zo zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Autorský zákon“),
zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.

Článok VII
Rozpočet Projektu
1. Členovia partnerstva berú na vedomie a súhlasia, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne
Hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pri splnení podmienok
dohodnutých v Zmluve o poskytnutí NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné
prostriedky z NFP ostatným členom partnerstva v súlade so Zmluvou o partnerstve.
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2. Partner zodpovedá Hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou
o partnerstve a so Zmluvou o poskytnutí NFP, tým nie je dotknutá zodpovednosť Hlavného
partnera voči Poskytovateľovi. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR sú
členovia partnerstva povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, Zmluvy
o poskytnutí NFP, VZP a relevantnými Právnymi predpismi a Právnymi dokumentmi. Každý
člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého Hlavnému
partnerovi (prostriedky štátneho rozpočtu) podlieha použitie týchto prostriedkov zákonu
o rozpočtových pravidlách.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve Hlavný partner prerozdeľuje NFP členom
partnerstva, a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil
Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy
o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP. Za oprávnené výdavky Partnera sa považujú len
výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne, navzájom
sa neprekrývajú (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) a spĺňajú predpoklady
vymedzené v čl. 14 VZP.

4. Za oprávnené výdavky Partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré
spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj dokumentov, na
ktoré odkazujú, najmä čl. 14 VZP. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s
Právnymi predpismi a dokumentmi, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, (napr.
predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti
príležitostí,) a v súlade s rozpočtom Projektu.
5. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie svojho rozpočtu
a rozpočtu partnerov Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení
prostriedkov pre ostatných členov partnerstva na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít, za
ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Ostatní členovia partnerstva sa zaväzujú pri
zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť Hlavnému partnerovi
potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách
určených Hlavným partnerom. Rozpočet Projektu rozdelený vo vzťahu k jednotlivým členom
partnerstva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP ako jej Príloha č. 3.
6. Partner sa zaväzuje spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov v súlade s rozpočtom Projektu
a predložiť Hlavnému partnerovi doklady o spolufinancovaní Projektu.
7. Konečnú výšku časti NFP pre každého člena partnerstva určí Hlavný partner na základe
skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s
realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky, ako
oprávnené, schválené Poskytovateľom, pričom nesmie byť prekročená výška Celkových
oprávnených výdavkov Projektu.
8. Partner sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na
realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
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a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo
zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných
zdrojov alebo zdrojov EÚ. Partner je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie
pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. Partner berie na vedomie, že v prípade porušenia
uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie NFP alebo jeho časti a Partner
je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Článok VIII
Účty a pravidlá finančných operácií
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje NFP Hlavnému partnerovi ako
prijímateľovi na základe žiadosti o platbu na osobitný účet Hlavného partnera špecifikovaný
v záhlaví Zmluvy o partnerstve, ktorý je vedený v eurách. Deň pripísania finančných
prostriedkov na účet Hlavného partnera sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Partner predkladá žiadosť o platbu, ktorej vzor je zverejnený v Príručke pre prijímateľa, aj
s potrebnou dokumentáciou vyžadovanou v závislosti od spôsobu financovania Projektu
Zmluvou o partnerstve, Zmluvou o poskytnutí NFP a VZP, Hlavnému partnerovi, ktorý ju
poskytovateľovi predloží za partnera samostatne. Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam
deklarovaných výdavkov vyplnený partnerom. Partner je povinný doručiť žiadosť o platbu
spolu so všetkou vyžadovanou dokumentáciou Hlavnému partnerovi najmenej desať (10)
kalendárnych dní pred termínom, do ktorého je Hlavný partner povinný zaslať žiadosť o platbu
Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu Partnera úplná, Hlavný partner je povinný ju predložiť
Poskytovateľovi, v opačnom prípade vyzve Partnera na jej bezodkladné doplnenie.
3. Hlavný partner pridelí poskytnutý NFP členovi partnerstva vo výške ním v žiadosti o platbu
uplatnených oprávnených výdavkov schválených Poskytovateľom. Za týmto účelom si
každý člen partnerstva zriadi osobitný účet pre Projekt vedený v eurách, ktorý je špecifikovaný
v záhlaví Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý člen partnerstva povinný prijímať platby
a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v odseku 5 a 6 tohto článku Zmluvy o partnerstve,
výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak
Poskytovateľ na písomnú žiadosť Partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa aktivít Projektu, ktoré uplatní
ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak platba v hotovosti
nepresahuje sumu 332,- EUR denne, maximálne 1.000,- EUR mesačne. V prípade cestovných
náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie,
vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych a obdobných vzťahov sa
hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
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6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych
výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy.
7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného
finančného vysporiadania Projektu zo strany všetkých členov partnerstva. Úroky vzniknuté na
osobitnom účte člena partnera sú príjmom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
8. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP realizované
systémom financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia.
9. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky
zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe žiadosti o platbu
predloženej samostatne za Prijímateľa a samostatne za partnera. Po schválení žiadosti o platbu
Poskytovateľom a pripísaní peňažných prostriedkov na účet Hlavného partnera, je Hlavný
partner povinný bezodkladne od pripísania príslušnej platby previesť v súlade so Zmluvou
o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých členov partnerstva na ich osobitné účty
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
10.Použitie platby je Partner povinný vyúčtovať Hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP
v závislosti od použitého systému financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor
je prílohou Príručky pre prijímateľa. Spolu so zúčtovaním platby predkladá Partner Hlavnému
partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP v potrebnom počte rovnopisov
tak, aby jeden rovnopis ostal Hlavnému partnerovi a druhý mohol byť zo strany Hlavného
partnera predložený spolu so žiadosťou o platbu Poskytovateľovi. Jeden rovnopis si ponechá
Partner. V prípade, že povaha dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov
(napr. pokladničný blok), Partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným
názvom Partnera a podpisom štatutárneho orgánu Partnera.
11.Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady súvisiace s realizáciou Projektu do
troch (3)dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet Partnera.
12.Na účty členov partnerstva a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú
ustanovenia VZP, najmä čl. 15 až 18 VZP.

Článok IX
Kontrola realizácie Projektu
1.

Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu Projektu zo strany Poskytovateľa a iných
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu uvedených v článku 12 VZP v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP a príslušných Právnych predpisov a Právnych dokumentov, najmä zákona
o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite, a poskytne oprávneným osobám
potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu.
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2.

Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti Hlavného partnera ako prijímateľa
v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám na výkon
kontroly/auditu. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za aktivity
Projektu realizované Partnerom, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu
kontroly/auditu.

3.

V rámci výkonu kontroly sa overí plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou
o poskytnutí NFP, najmä súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných
výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany členov partnerstva a súvisiacej
dokumentácie s Právnymi predpismi, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie
aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu ako aj dodržanie
rozpočtu Projektu schváleného Poskytovateľom a ďalšie.

4.

Partner je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP vo vzťahu k ním realizovanej časti aktivít
Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje bezodkladne oboznámiť s výsledkami kontroly
doručenými Poskytovateľom ostatných členov partnerstva. V prípade, ak sú kontrolou
identifikované nedostatky, členovia partnerstva sa zaväzujú prijať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými
osobami na výkon kontroly/auditu, tak, aby nebol ohrozený nárok na poskytnutie NFP pre
Projekt.

Článok X
Informovanie a komunikácia
1.

Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť
o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal, formou NFP
prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie v zmysle článku 5 VZP,
Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2.

Partner sa zaväzuje dodržiavať pravidlá určené Poskytovateľom pre prijímateľa k realizácii
opatrení v oblasti informovania a komunikácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra
v aktuálnej verzii Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenom na webovom sídle
Poskytovateľa.

3.

Členovia partnerstva berú na vedomie a súhlasia, že Hlavný partner bude vystupovať ako
zástupca pre média a hovorca partnerstva. Ostatní členovia partnerstva sú oprávnení
komunikovať s tretími osobami v spojitosti s nimi realizovanými aktivitami Projektu
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a stanoveným cieľom Projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa členovia partnerstva
nedohodnú inak.
4.

Členovia partnerstva sa zaväzujú navzájom sa informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a
aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním
výsledkov Projektu.

5.

Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo
zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to
primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.

6.

Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné
opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v tomto
článku aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o partnerstve si
pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre
vzájomnú písomnú komunikáciu používať adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o partnerstve, ak
nedošlo k oznámeniu zmeny adresy.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v
listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného
doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 12 tohto článku.

9.

Hlavný partner môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o partnerstve bude
prebiehať prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto
komunikácie.

10. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra.
11. Písomnosti zasielané medzi Zmluvnými stranami v listinnej forme podľa Zmluvy o partnerstve
sa považujú pre účely Zmluvy o partnerstve za doručené, ak dôjdu do dispozície Zmluvnej
strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o partnerstve, a to aj prípade, ak adresát písomnosť
neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou
stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. b),
b) vráteniu nedoručenej písomnosti odosielateľovi späť (bez ohľadu na prípadnú
poznámku „adresát neznámy“), alebo
c) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobným doručením.
12. Písomnosť doručovaná elektronickou formou prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk sa považuje za doručenú:
a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
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b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou,
minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím
úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej
správy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvedel,
c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň
bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.
13. Písomnosti alebo zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom
na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy
Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je
objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení
zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka
doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy
Zmluvnou stranou, ak Zmluvná strana, ktorá je odosielateľom, nedostala automatickú informáciu
o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu alebo
faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov
nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu
sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,
c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať
všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia
elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne
možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém,
jeho existenciu oznámi Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, v dôsledku čoho sa na
ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za
bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 13.

Článok XI
Vlastníctvo a použitie výstupov
1.

Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, obstarané v rámci
Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“) musí byť
zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
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2.

Partner sa zaväzuje, že počas realizácie Projektu a udržateľnosti Projektu bude vo vzťahu
k Majetku nadobudnutému z NFP dodržiavať všetky povinnosti Hlavného partnera ako
prijímateľa v zmysle čl. 6 VZP.

3.

Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť zo strany Partnera bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Poskytovateľa a Hlavného partnera počas realizácie Projektu a počas udržateľnosti
Projektu:
a) prevedený na tretiu osobu,
b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby,
c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu,
ak podľa Poskytovateľa a Hlavného partnera nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy
o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu a nie je v rozpore so
záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou
bankou/Financujúcou inštitúciou;
d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou
bankou/Financujúcou inštitúciou.

4.

Partner je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po
udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Hlavného partnera pri dodržaní
podmienok upravených vo VZP. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa Majetku nadobudnutého z NFP
musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak.

5. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu
rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len
v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií
SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

6.

Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku
dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a udeliť
súhlas na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri
zohľadnení práv duševného vlastníctva Partnera.

7.

V prípade požiadavky Poskytovateľa sa Partner zaväzuje osobitne zabezpečiť pohľadávky
Poskytovateľa súvisiace s realizáciou aktivít Projektu Partnerom, a to bez ohľadu na prípadnú
existenciu zabezpečenia poskytnutého Hlavným partnerom

8. Pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, Partner je povinný riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
tiež majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Partnera voči Poskytovateľovi a tiež
zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretích osôb, ak je takýmto zálohom.
Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí Partner
Poskytovateľovi.
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9. Podmienky zabezpečenia pohľadávky a poistenia majetku bližšie upravuje čl. 13 VZP a
Príručka pre prijímateľa. Nedodržanie povinnosti zabezpečenia pohľadávky a/alebo povinnosti
poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.

10. Partner je povinný bezodkladne oznámiť Hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na
Majetku nadobudnutom z NFP a poskytnúť Hlavnému partnerovi ďalšie informácie v rozsahu
a spôsobom vymedzeným vo VZP. Hlavný partner je povinný bezodkladne najneskôr do
siedmich (7) dní od ich vzniku oznámiť skutočnosti oznámené mu Partnerom podľa tohto
odseku Zmluvy o partnerstve Poskytovateľovi.
11. Každý člen partnerstva sa zaväzuje vo vzťahu k výstupom Projektu alebo ich častiam, ktoré sa
viažu k jeho podielu na aktivitách Projektu a ktoré zároveň podliehajú ako predmety práva
duševného vlastníctva ochrane v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä
ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákona
č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) zabezpečiť licencie a súhlasy v rozsahu v zmysle čl. 6
VZP v prospech všetkých členov partnerstva. Uzavretím tejto Zmluvy o partnerstve udeľuje
Hlavný partner a Partner podľa Autorského zákona ostatným členom partnerstva súhlas na
vyhotovenie rozmnoženiny diela a bezodplatné verejné rozširovanie originálu diela alebo
rozmnoženiny diela nadobudnutého z NFP.
12. O existencii zákonom chráneného práva duševného vlastníctva je Partner povinný informovať
Hlavného partnera, ktorý následne bezodkladne po obdŕžaní informácie o existencii daných práv
informuje Poskytovateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa Hlavný
partner zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi, prípadne Slovenskej republike, škodu, ktorá vznikla
v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva. Hlavný partner má následne regresné právo
vymáhať si náhradu škody od člena partnerstva, ktorý ju spôsobil porušením povinnosti v zmysle
tohto odseku Zmluvy o partnerstve.

Článok XII
Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve
1.

Partner zodpovedá Hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného
Projektu v časti aktivít realizovaných Partnerom, tým nie je dotknutá zodpovednosť Hlavného
partnera voči Poskytovateľovi.

2.

V prípade, ak Partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o
partnerstve, Hlavný partner ho písomne upozorní na zistený nedostatok a na možnosť
odstúpenia od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva v prípade
neodstránenia porušenia povinnosti v dodatočnej lehote alebo v prípade opakovaného porušenia
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zmluvnej povinnosti z jeho strany podľa čl. XIII Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner vyzve
člena partnerstva, ktorý porušil Zmluvu o partnerstve, aby odstránil zistené nedostatky v lehote
primeranej porušeniu povinnosti nie dlhšej ako tridsať (30) kalendárnych dní. Lehota podľa
predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na
odstránenie nedostatku zodpovednému členovi partnerstva. V prípade, ak člen partnerstva
nedostatky neodstráni ani v poskytnutej primeranej lehote, môže Hlavný partner po zvážení
okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnúť
ostatným členom partnerstva odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému členovi
partnerstva. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť
sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa.
3.

Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve, dôsledkom čoho vznikne škoda
ostatným členom partnerstva, je povinný túto škodu nahradiť (vrátane sankcií uložených
Hlavnému partnerovi zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov verejnej moci).

4.

Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že
porušenie je priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.

5.

Ak pri realizácii aktivít Projektu Partner porušil Zmluvu o partnerstve, VZP, Právne predpisy
alebo iné pre neho záväzné Právne dokumenty spôsobom, ktorý v zmysle týchto dokumentov
a Zmluvy o poskytnutí NFP má za následok povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, je povinný
vrátiť NFP alebo jeho časť Hlavnému partnerovi. Na postup pri vysporiadaní finančných
vzťahov medzi členmi partnerstva a voči Poskytovateľovi sa primerane použijú ustanovenia
článku 10 VZP. Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti Hlavného partnera ako
prijímateľa v zmysle článku 10 VZP; tieto povinnosti sú povinnosťami Partnera voči Hlavnému
partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve
o partnerstve a vo VZP pričom Partner sa zaväzuje ich riadne a včas dodržiavať.

6.

Ak to určí Hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, je každý člen partnerstva povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť Hlavnému partnerovi najneskôr do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy
mu bola doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Hlavného partnera. Vo výzve Hlavný partner
oznámi Partnerovi výšku poskytnutého NFP, ktorú je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je
Partner povinný platbu vykonať. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP Hlavnému
partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti,
ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov.
Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti NFP alebo jeho časť uvedenú vo výzve,
Hlavný partner oznámi túto skutočnosť bezodkladne Poskytovateľovi. V prípade, ak Partner
nevráti NFP alebo jeho časť v lehote špecifikovanej vo výzve, je Hlavný partner oprávnený
uplatniť si voči Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z časti NFP, s ktorej vrátením je
v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania Partnera s jej vrátením.

7.

V prípade, ak Hlavný Partner poruší svoju povinnosť podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy o partnerstve,
Partner, na ktorého účet mali byť v súlade so Zmluvou o partnerstve prevedené peňažné
prostriedky (ďalej len ako “dotknutý Partner”), je oprávnený uplatniť si voči Hlavnému
partnerovi za porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za
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každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy
o partnerstve. Dotknutý Partner je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety tohto odseku v prípade, ak vyzval Hlavného partnera na dodatočné splnenie povinnosti
podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy o partnerstve, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Hlavný
partner uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť
kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o partnerstve.
8.

V prípade, ak Hlavný partner nesplní svoju povinnosť podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy
o partnerstve ani na základe výzvy zaslanej podľa predchádzajúceho odseku, dotknutý Partner
opätovne písomne vyzve Hlavného partnera, ktorý porušil čl. VIII ods. 9 Zmluvy o partnerstve,
aby si splnil predmetnú povinnosť v dodatočnej lehote primeranej porušeniu povinnosti nie
dlhšej ako tridsať (30) kalendárnych dní a zároveň ho upozorní na možnosť dotknutého Partnera
odstúpiť od Zmluvy o partnerstve v prípade neodstránenia porušenia povinnosti v dodatočnej
lehote alebo v prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti z jeho strany. Lehota podľa
predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení opätovnej výzvy na
splnenie povinnosti Hlavnému partnerovi. V prípade neodstránenia porušenia povinnosti ani
v takto poskytnutej dodatočnej lehote, je dotknutý Partner oprávnený odstúpiť od Zmluvy
o partnerstve.

9.

Hlavný partner berie na vedomie a súhlasí, že nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve sa považuje za Podstatné porušenie ustanovení
Zmluvy o poskytnutí NFP Hlavným partnerom ako prijímateľom.

Článok XIII
Ukončenie Zmluvy o partnerstve

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu o partnerstve je možné ukončiť riadne alebo
mimoriadne.

2.

Riadne ukončenie tejto Zmluvy o Partnerstve nastane skončením platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP podľa čl. XV ods. 4.

3.

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy o partnerstve nastáva dohodou členov
partnerstva alebo odstúpením Hlavného partnera alebo Partnera od tejto Zmluvy o partnerstve
alebo výpoveďou tejto Zmluvy o partnerstve Partnerom, alebo z objektívnych príčin (zánik
člena partnerstva), v dôsledku čoho Zmluva o partnerstve zaniká.

4.

Členovia partnerstva sa zaväzujú uzavrieť v záujme naplnenia účelu Zmluvy o poskytnutí NFP
a Zmluvy o partnerstve dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým si upravia ich vzájomné práva
a povinnosti v súvislosti s ukončením členstva člena resp. členov partnerstva a/alebo súvisiace
s pristúpením nového člena resp. členov partnerstva k Zmluve o partnerstve. Podmienkou
nadobudnutia účinnosti Dodatku je súhlas Poskytovateľa so zmenou členov partnerstva
a nadobudnutie účinnosti zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej predmetom bude zmena
členov partnerstva.
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5.

Od tejto Zmluvy o partnerstve možno odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v
prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o partnerstve, nepodstatného porušenia Zmluvy o
partnerstve a ďalej v prípadoch, ktoré osobitne ustanovuje Zmluva o partnerstve, tiež v
prípadoch, kedy je možné odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom práva prislúchajúce
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľovi, prislúchajú podľa tejto Zmluvy o partnerstve
v tomto prípade Hlavnému partnerovi, ktorý ich vykonáva analogicky podľa úpravy v Zmluve
o poskytnutí NFP voči Partnerovi tak, aby ich bolo možné aplikovať na vzťah medzi Hlavným
partnerom a Partnerom. Členovia partnerstva sa osobitne dohodli, že na účely Zmluvy o
partnerstve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy o partnerstve zo strany Partnera považuje
najmä také konanie, ktorým:
a)
porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú
realizáciu Projektu,
b)
svoje zmluvné záväzky opakovane neplní napriek upozorneniu podľa ods. 2 čl. XII
Zmluvy o partnerstve,
c)
neodstráni nedostatky v plnení Zmluvy o partnerstve ani v poskytnutej dodatočnej
primeranej lehote podľa ods. 2 čl. XII Zmluvy o partnerstve,
d)
porušil svoje zmluvné záväzky spôsobom, ktorý znamená podstatné porušenie Zmluvy
o partnerstve a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP,
e)
porušil svoj záväzok v zmysle Zmluvy o partnerstve úmyselne,
f)
spôsobil, že došlo k zastaveniu realizácie Projektu z dôvodov na jeho strane,
g)
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k výmazu člena partnerstva
z registra partnerov verejného sektora, ktorý má v zmysle zákona o registri partnerov
povinnosť zápisu do tohto registra,
h)
bezdôvodne sa neriadi pokynmi a usmerneniami Hlavného partnera ani po jeho
opakovanom upozornení,
i)
porušovanie podmienok stanovených vo Výzve ako záväzných podmienok pre činnosť
Partnera napriek upozorneniu Hlavného partnera.

6.

Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o partnerstve, Zmluve o poskytnutí NFP,
v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy
o partnerstve považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o
partnerstve.

7.

Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia posledného písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o partnerstve ostatným Členom partnerstva. V prípade
Zmluvy o partnerstve s 1 Partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhému Členovi partnerstva.

8.

Dotknutý Partner má právo odstúpiť od Zmluvy o partnerstve v prípade nesplnenia povinnosti
Hlavného partnera podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy o partnerstve na základe opätovnej výzvy podľa
čl. XII ods. 8 Zmluvy o partnerstve. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve podľa tohto odseku je
účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení Hlavnému partnerovi.

9.

Hlavný partner má právo vypovedať Zmluvu o partnerstve alebo navrhnúť ostatným členom
partnerstva vypovedať Zmluvu o partnerstve vo vzťahu k inému členovi partnerstva, ak to
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považuje Hlavný partner za potrebné a účelné vzhľadom na okolnosti (najmä v prípade
objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve na strane člena partnerstva).
Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť dňom, kedy bola písomná výpoveď doručená
dotknutému členovi partnerstva. Výpovedná doba slúži na vysporiadanie vzájomných práv
a povinností členov partnerstva v súvislosti s výpoveďou.

10. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva
v prípade zmarenia realizácie Projektu.
11. Členovia partnerstva sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie Hlavného partnera a ukončiť Zmluvu
o partnerstve alebo členstvo niektorého z členov v partnerstva spôsobom navrhnutým zo strany
Hlavného partnera.
12. Člen partnerstva, ktorého členstvo v partnerstve zaniklo, je povinný vrátiť Hlavnému partnerovi
poskytnutú časť NFP. Práva a povinnosti dotknutého člena partnerstva, ktoré majú podľa svojej
povahy trvať aj po zániku zmluvného vzťahu, ako právo na náhradu škody alebo právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty, zostávajú aj po zániku členstva v partnerstve zachované.
13. Vlastnícke právo k Majetku nadobudnutému z NFP je člen partnerstva, ktorého členstvo
zaniklo, povinný previesť na člena partnerstva určeného Hlavným partnerom alebo na Hlavného
partnera. Ku dňu účinnosti zániku členstva partnera zároveň prechádza na Partnera určeného
Hlavným partnerom alebo na Hlavného partnera aj iné užívacie právo k Majetku
nadobudnutému z NFP. V prípade, ak postup podľa predchádzajúcich viet nie je možný je člen
partnerstva povinný vrátiť Hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na
základe Zmluvy o partnerstve. Pokiaľ člen partnerstva poruší povinnosť podľa tohto odseku
Zmluvy o partnerstve, zaväzuje sa zaplatiť Hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške
peňažných prostriedkov NFP poskytnutých mu na základe Zmluvy o partnerstve.
14. Ak splneniu povinnosti Člena partnerstva bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je iný Člen
partnerstva oprávnený od Zmluvy o partnerstve odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy o partnerstve a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety
neuplatní a členovia partnerstva sú oprávnení postupovať podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
15. Ak sa Partner dostane do omeškania s plnením Zmluvy o partnerstve v dôsledku porušenia, resp.
nesplnenia povinnosti zo strany Hlavného partnera, členovia partnerstva súhlasia, že nejde o
porušenie Zmluvy o partnerstve Partnerom.
16. Partner je oprávnený Zmluvu o partnerstve vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať
Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal touto zmluvou, alebo nie je schopný
dosiahnuť cieľ Projektu alebo mu v ďalšej účasti na Projekte bránia iné vážne dôvody. Partner
súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom
rozsahu podľa ods. 12 tohto článku za podmienok stanovených Hlavným partnerom vo výzve
na vrátenie. Po podaní výpovede môže Partner túto vziať späť iba s písomným súhlasom
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Hlavného partnera. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, keď je výpoveď doručená
druhému členovi partnerstva. Počas plynutia výpovednej doby Hlavný partner a Partner, ktorý
vypovedal Zmluvu o partnerstve, vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv
a povinností, najmä Hlavný partner vykoná úkony vzťahujúce sa na finančné vysporiadanie s
Partnerom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o partnerstve a Partner je povinný poskytnúť
všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o partnerstve voči Partnerovi, ktorý podal výpoveď, zaniká
uplynutím výpovednej doby s výnimkou práv a povinností, ktoré majú podľa svojej povahy
trvať aj po zániku zmluvného vzťahu, ako napríklad právo na náhradu škody alebo právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Tieto zostávajú aj po zániku členstva v partnerstve zachované.

Článok XIV
Prevod a prechod práv a povinností
1. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý
spĺňa podmienky Výzvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom Hlavného partnera a
Poskytovateľa. Na udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú
ustanovenia čl. 7 VZP.
2. Partner je povinný písomne informovať Hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde alebo môže
dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve, a to bez zbytočného odkladu po
tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Hlavný partner bez zbytočného odkladu oznámi
skutočnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávky Partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu
osobu sa nepripúšťa.

Článok XV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými členmi partnerstva a
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že došlo k nadobudnutiu
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na Projekt po predchádzajúcom zverejnení Zmluvy
o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv Partnerom (ďalej len „povinná osoba“). Zmluva
o partnerstve nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv, pričom povinnosť zverejnenia je najneskôr do troch mesiacov od
podpísania Zmluvy o partnerstve.
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2. Vo vzťahu k zverejneniu Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, že o zverejnení Zmluvy o partnerstve informuje povinná osoba podľa
predchádzajúceho odseku ostatné Zmluvné strany.
3. Ustanovenia týkajúce sa zverejnenia a s tým spojených osobitných pravidiel dohodnutých
Zmluvnými stranami v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého
dodatku k Zmluve o partnerstve.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ nedôjde k zániku Zmluvy o partnerstve skôr, jej
platnosť a účinnosť končí najneskôr zánikom Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom členovia
partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. s formulárom
zmluvy o poskytnutí NFP, dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou. Ak
Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak, vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o
partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je
oprávnený VZP meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie VZP je pre členov partnerstva
záväzné jeho zverejnením.
6. V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatným,
neúčinným alebo nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať
táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť alebo
vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým
ustanovením, ktoré je svojim účelom a významom najbližšie k ustanoveniu, ktoré má byť takto
nahradené.
7. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme
písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak.
Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu
Poskytovateľa, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý
bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve, ak je jeho prijatie vzhľadom na
navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.

8. V prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy
o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu Hlavného partnera bezodkladne uzavrieť
dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude reflektovať zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP.

9. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa členovia partnerstva zaväzujú spor riešiť v prvom
rade vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sporové strany
nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami, spor
bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktorý podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá
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spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov
partnerstva, za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia mimosúdnej dohody. V prípade, ak
Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa
sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa
predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom
Slovenskej republiky.
10. Zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve sa bude riadiť počas celej doby trvania
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o
partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech
Poskytovateľa.
11. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu.
Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že
ich bude využívať len v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre riadne plnenie predmetu a účelu
Zmluvy o partnerstve.

12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy
o partnerstve, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Všetky dokumenty člena partnerstva
predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou
splnomocnenou osobou.

13. Zmeny údajov Partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za
Partnera, je Partner povinný bezodkladne písomne oznámiť Hlavnému partnerovi. V prípade
zmien osôb oprávnených konať v mene Partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej
moci aj zástupca) je Partner povinný doručiť Hlavnému partnerovi nové úradne overené
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj úradne overené plnomocenstvo
nového zástupcu. V prípade zmeny zástupcu je Partner povinný doručiť aj odvolanie alebo
výpoveď plnomocenstva predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov Partnera
a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za Partnera bezodkladne oznámi
Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové vzory
a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj nové úradne overené plnomocenstvo a odvolanie
alebo výpoveď plnomocenstva predchádzajúceho zástupcu.
14. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zo
zmluvných strán a dva (2) rovnopisy pre Poskytovateľa ako príloha jednotlivých vyhotovení
Zmluvy o poskytnutí NFP. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy
sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa
bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
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15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve
a na znak súhlasu ju podpisujú.

V __________________ dňa __.__.____

V __________________ dňa __.__.____

_____________________________
Hlavný partner
MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ

_______________________________
Partner
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor

V __________________ dňa __.__.____

Súhlas so Zmluvou:
V __________________ dňa __.__.____

________________________________
Poskytovateľ
RNDr. Juraj Waczulík, CSc.
generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

Prílohy k Zmluve o partnerstve:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3A
Príloha č. 3B
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Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku
Prehľad aktivít členov partnerstva
Krycí list Rozpočtu projektu
Rozpočet Projektu

