
ZMLUVA O PARTNERSTVE

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Názov organizácie:

Právna forma:

Adresa/Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapísaná v:

Telefón/Fax:

Štatutárny zástupca:

(ďalej len "hlavný partner")

EuroKONZULT Slovakia

nezisková organizácia

Hraničná 2, 040 17 Košice - Barca

31257054

2021779639

Krajský úrad Košice č. OWS/4/2004

055/728 77 43, 055/728 77 45

Ing. Viera Mihoková

a
Obec Čaňa
Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

OO 324 060

2021235887

055/69 99 580
Michal Rečka

(ďalej partner 12 v texte spolu len "partner")

Názov projektu:

Kód ITMS:

Miesto realizácie projektu:

Operačný program:

podľa ustanovenia §269 odsek 2 Obchodného zákonníka
za účelom realizácie

PROJEKTU

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie a verejnej správy
v okresoch Košice, Košice - okolie a Prešov

Článok I
Predmet a účel Zmluvy o partnerstve

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán

pri realizácii Projektu:

2. Názov organizácie:

Adresa/Sídlo:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Štatutárny zástupca:

(ďalej len "partner 12")

Vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie a verejnej
správy v okresoch Košice, Košice - okolie a Prešov

NFP27140130575
Košice, Prešov
Zamestnanosť a sociálna inklúzia



Prioritná os:

Opatrenie:

Rámcová aktivita:

Aktivity projektu: al

4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou

správou a neziskovými organizáciami

4.1.3

MODUL A - Zásady spoločenskej komunikácie

a komunikačné zručnosti na pracovisku (interné prostredie)

MODUL B - Program profesionalizácie proklientskych

zručností (externé prostredie)

MODUL C - Rozvoj právneho vedomia

MODUL D -IKT pre pokročilých + certifikácia ECDL-

prezenčná forma

MODUL E- Anglický jazyk - prezenčná forma

bl

cl
dl

el

2. Predmetom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky na naplnenie cieľov Operačného

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci podpory poskytnutej z prostriedkov EÚ

a ŠR.
3. Uzatvorením zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako

Prtjimateľa NFP voči Poskvtovatelovi NFP v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť
hlavného partnera ako prljímateľa dotácie za realizáciu Projektu.

4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom efektívneho
naplnenia špecifických cieľov, rnerateľných ukazovateľov a horizontálnych priorít projektu.

Článok 2

Účasť partnera na projekte

1. Každý zmluvný partner zabezpečí účasť vybraných zamestnancov na vzdelávacom procese

MODUL A - Zásady spoločenskej komunikácie a komunikačné zručnosti na pracovisku

(interné prostredie), MODUL B - Program profesionalizácie pro klientskych zručností (externé

prostredie) a MODUL C - Rozvoj právneho vedomia. Vybraní uchádzači aktivít sa zúčastnia

MODULu D - IKT pre pokročilých + certifikácia ECDL - prezenčná forma a MODULu E -

anglický jazyk - prezenčná forma.

2. Vzdelávací proces bude prebiehať 10 mesiacov.

3. Účasť na školeniach je bezplatná.

4. Každý účastník vzdelávacej aktivity pri Module A, B, C a E obdrží po úspešnom absolvovaní

"Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Účastníci Modulu D po úspešnom odbornom

preskúšaní spôsobilou inštitúciou získajú Certifikát o absolvovaní skúšky (ECDL).

Článok 3

Vyhlásenia

1. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným

Projektom riadi a organizuje aktivity projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného



partnera ako koordinátora Projektu a budú akceptovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu

k realizácii aktivít projektu.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva

a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku medzi Sociálnou implementačnou agentúrou a neziskovou

organizáciou EuroKONZULT Slovakia týkajúcej sa realizácie projektu. Ak Zmluva o poskytnutí

NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpísania Zmluvy o partnerstve

platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili.

2. 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 riešiť zmenu Zmluvy.

3. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo doplňaŕ len na základe vzájomnej dohody

zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme

písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak.

4. 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 súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom
dosiahnuť jej účel.

5. Akékoľvek zmen_y údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych

orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť
hlavnému partnerovi.

6. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 4 rovnopisoch, jeden pre partnera a tri rovnopisy

zostanú u hlavného partnera.

7. 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 podpísali.
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Eur NZULT Slo•••akí~, n.o.

Ing. Viera Mihoková

(hlavný partner partnerstva)

Obec Čaňa

Michal Rečka

(partner č.12)


