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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 

Odchodné meno/Názov:   Mesto Hurbanovo 

Právna forma:    Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

Adresa/Sídlo:    Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo 

IČO:     00306452  

DIČ:     2021029296 

Telefón/fax:    +421 (0)35 3700 222 

E-mail:     mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk  

Bankové spojenie:    SK56 0200 0000 0000 2152 3142 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Peter Závodský, primátor mesta 

Poštová adresa:    Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo 

(ďalej len „hlavný partner“) 
 

a 
 

2. Partner 1 

Odchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa1:     

(ďalej len „ partner") 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Uvedie sa v prípade, ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy sídla. 
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a 
 

3. Partner 2 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

4. Partner 3 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v: 

Telefón/fax:    

E-mail:      

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

5. Partner 4 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
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a 
 

6. Partner 5 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

7. Partner 6 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

8. Partner 7 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
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a 
 

9. Partner 8 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

10. Partner 9 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
 

a 
 

11. Partner 10 

Obchodné meno/Názov:   

Právna forma:    

Adresa/Sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

Zapísaná v:    

Telefón/fax:    

E-mail:     

Bankové spojenie:   

Štatutárny zástupca:   

Poštová adresa:    

(ďalej len „partner") 
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za účelom realizácie projektu: 

 

Názov projektu:                 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo 

 

Kód projektu v ITMS2014+:      ............................................................................................ 

(ďalej len „projekt“). 

 

 

P R E A M B U L A  

 

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 Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „MZ SR“)  ako sprostredkovateľským 

orgánom splnomocneným Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky (ďalej aj „MPRV SR“) ako riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej aj „IROP“) 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“), ktorá bude po 

jednou z príloh zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

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 výslovne neupravené 

v zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) v platnom znení, ktoré 

tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré VZP odkazujú, a 

to v časti, kde tieto dokumenty upravujú práva a povinnosti na strane prijímateľa. 

Identické VZP tvoria prílohu č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP. Práva a povinnosti zmluvných 

strán sa ďalej primerane riadia, najmä Príručkou pre prijímateľa, Metodikou pre 

fungovanie a realizáciu CIZS, podmienkami poskytnutia príspevku, ktoré sa vzťahujú 

k príslušnej  výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 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, ak 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 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF za predpokladu jeho zverejnenia (ďalej aj 
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„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, ak 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 tejto zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom: 

 

i) Aktivita – súhrn činností realizovaných členmi partnerstva v rámci projektu, ktoré 

prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý 

predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov 

výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít.   

 

ii) Bezodkladne - najneskôr do štyroch 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. 

 

iii) Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - priestor a jeho personálne 

a materiálne vybavenie, ktoré slúžia na poskytovanie integrovanej primárnej 

zdravotnej starostlivosti a ďalších fakultatívnych služieb v súlade so špecifickým 

cieľom IROP 2.1.2 bližšie definovaný v Metodike pre fungovanie a realizáciu CIZS. 

Základnou podmienkou zriadenia a fungovania centra je záväzok minimálne štyroch 

poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti poskytovať v centre ambulantnú 

zdravotnú starostlivosť v odboroch špecifikovaných vo výzve (ďalej aj „CIZS“). 

  

iv) Deň – pracovný deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak; do plynutia lehoty sa 

nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.   

 

v) Európske štrukturálne a investičné fondy – spoločné označenie pre Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

(ďalej len „EŠIF“). 

 

vi) Nenávratný finančný príspevok - suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na základe schválenej žiadosti o NFP na financovanie projektu podľa 

podmienok zmluvy o poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade s platnou 
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právnou úpravou, najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom č. 375/2015 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 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách“). 

 

vii) 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 IROP, 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. 

 

viii) 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 vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením 

svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či 

určitá udalosť je okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, sa použijú výkladové 

pravidlá definované v článku 1 VZP. 

 

ix) Integrovaný regionálny operačný program - programový dokument SR pre 

poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej 

na zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných 

služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a 

sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

 

x) Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli vo forme nákladov alebo 

výdavkov pri realizácii aktivít projektu v súvislosti s projektom a boli uhradené 

prijímateľovi v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s článkom 14 VZP. 

 

xi) Partner - v zmysle zákona o EŠIF osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu 

so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom 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 (oprávnenosť partnera).V zmysle Metodiky pre 

fungovanie a realizáciu CIZS minimálne dvaja partneri musia byť poskytovateľmi 

primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to - poskytovateľ všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre dospelých a partner ako jeden ďalší poskytovateľ 
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všeobecnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, pediatria, 

gynekológia alebo stomatológia. 

 

xii) Partnerstvo - neformálne spojenie  členov partnerstva vytvorené na základe zmluvy 

o partnerstve za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán v záujme lepšieho 

a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov operačného programu. Pri projektoch 

CIZS realizovaných s účasťou partnerov sa jedná o spojenie  minimálne troch členov 

partnerstva, a to hlavného partnera, ktorým je obec alebo mesto, a minimálne dvoch 

poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, z ktorých minimálne jeden 

poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár 

pre dospelých. 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“).  

 

xiii) Poskytovateľ - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného 

príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

V danom Projekte je poskytovateľom MZ SR ako sprostredkovateľský orgán 

poverený zo strany MPRV SR ako riadiacim orgánom pre IROP na plnenie úloh 

riadiaceho orgánu (ďalej len „poskytovateľ“). 

 

xiv) Prijímateľ - osoba, ktorá je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na 

základe schválenej žiadosti o NFP od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 

NFP uzatvorenej s poskytovateľom NFP; v prípade realizácie projektu za účasti 

partnerov má prijímateľ postavenie hlavného partnera v zmysle zmluvy o partnerstve. 

Pri projektoch CIZS realizovaných s účasťou partnerov je prijímateľom obec, VÚC 

alebo obec spolu s VÚC, kde sa nachádza miesto realizácie projektu. 

  

xv) Primárna zdravotná starostlivosť –  zdravotná starostlivosť definovaná na účely 

CIZS v Metodike pre fungovanie a realizáciu CIZS poskytovaná lekárom 

poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v odbore všeobecné 

lekárstvo, lekárom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast 

v odbore pediatria, lekárom poskytujúcim špecializovanú gynekologickú ambulantnú 

starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a lekárom poskytujúcim 

špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v odbore stomatológia (§ 7 

ods. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

xvi) 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 len „zákon o VO“) 

v súvislosti s výberom dodávateľa; pojem verejné obstarávanie vo všeobecnom 

význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne 
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postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, 

ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa. 

 

xvii) Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorého prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP poskytovateľovi. Predmetný Projekt členov 

partnerstva je realizovaný na základe výzvy kód IROP-PO2-SC212-2020-58 (ďalej aj 

„Výzva“) 

 

xviii) Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie na webovom sídle orgánu 

zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby každý, pre ktorého z dokumentu vyplývajú alebo 

môžu vyplývať práva a povinnosti, mal možnosť sa s takýmto dokumentom 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého zverejnený dokument alebo 

informácia nadobúda účinnosť. 

 

xix) Žiadosť o platbu - dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého je hlavnému partnerovi uhrádzaný príspevok, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v príslušnom pomere 

v súlade so Systémom finančného riadenia a Systémom riadenia EŠIF. Žiadosť 

o platbu hlavný partner ako prijímateľ eviduje v ITMS2014+. 

 

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; 

d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená zmluvy o 

partnerstve; 

e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho 

dodatkov a iných zmien (vrátane novácií); 

f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis 

v platnom a účinnom znení (vrátane rekodifikácií). 
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Článok II 

Predmet a účel zmluvy o partnerstve  

 

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

strán pri realizácii Projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti:  

Názov projektu:  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hurbanovo 

Kód projektu ITMS2014+:  ............................................................................................. 

Miesto realizácie projektu:   Hurbanovo    

  Výzva - kód Výzvy:                 IROP-PO2-SC212-2020-58 

   

2. Účelom zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším službám primárnej zdravotnej starostlivosti modernizáciou zdravotníckej 

infraštruktúry a integráciou primárnej zdravotnej starostlivosti, a tým prispieť k naplneniu 

globálneho cieľa  IROP 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 založené v súvislosti s realizáciou projektu je tvorené hlavným partnerom 

a partnermi definovanými v záhlaví tejto zmluvy. Členovia partnerstva sa touto zmluvou 

zaväzujú k spolupráci pri zabezpečení fungovania CIZS v súlade s pravidlami určenými 

v Metodike pre fungovanie a realizáciu CIZS v záujme efektívneho naplnenia cieľov 

operačného programu IROP.  

 

 

Článok III 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ nie je členom partnerstva 

a nezodpovedá za konanie členov partnerstva ani za žiadne dojednania medzi členmi  

partnerstva. Poskytovateľ podľa zmluvy o poskytnutí NFP reprezentuje a zastupuje 

finančné záujmy Európskej únie a Slovenskej republiky. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

5. 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 ďalšími 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 

jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi za riadne a včasné plnenie ich záväzkov 

vyplývajúcich zo zmluvy o partnerstve. 

 

6. Hlavný partner a partner sa podpisom zmluvy o partnerstve stávajú spolurealizátormi 

projektu a zaväzujú sa všetky im zverené úlohy realizovať v zmysle schváleného projektu, 

pričom každý z partnerov preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za plnenie 

povinností, ku ktorým sa zaviazal v zmysle zmluvy o partnerstve. Každý z partnerov 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. 

Zodpovednosť hlavného partnera voči poskytovateľovi za plnenie ustanovení zmluvy 

o poskytnutí NFP týmto nie je dotknutá. 

 

7. Členovia partnerstva vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne 

ovplyvnili ich oprávnenosť v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP 

pre Projekt. 

 

8. Partneri vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky pre poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v konkrétnom odbore špecifikovanom v projekte. Na účely projektu sa 

partneri zaväzujú poskytovať v CIZS nasledovnú zdravotnú starostlivosť: 

i. partner 1 - všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu 

špecifikovanom v projekte určeným všeobecným lekárom pre dospelých:; 

ii. partner 2 – všeobecnú/špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre 

dospelých v rozsahu špecifikovanom v projekte určeným lekárom:; 
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iii. partner 3 – všeobecnú/špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti 

a dorast v rozsahu špecifikovanom v projekte určeným lekárom:; 

 

9. Hlavný partner sa zaväzuje vytvoriť materiálne podmienky pre prevádzku CIZS 

a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v centre partnermi. Za účelom podrobnej úpravy 

užívacieho práva partnerov k priestorom a zariadeniu CIZS sa členovia partnerstva 

zaväzujú uzavrieť spoločnú nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude odplatné 

prenechanie konkrétnej časti CIZS do užívania partnerom za podmienok obvyklých 

v danom mieste a čase. Nájomná zmluva podrobne upraví práva a povinnosti členov 

partnerstva vo vzťahu k predmetu nájmu s ohľadom na špecifiká projektu a podmienky 

poskytnutia NFP, najmä záväzok udržateľnosti. 

 

 

Článok IV 

Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Na partnera sa primerane vzťahujú 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/alebo vo VZP 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. 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 zverených úloh v zmysle projektu.  

 

3. Partner sa zaväzuje spĺňať podmienky oprávnenosti určené poskytovateľom vo výzve 

počas celej doby účinnosti zmluvy o partnerstve. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že porušenie ustanovení zmluvy o partnerstve 

ktoroukoľvek z jej zmluvných strán možno považovať za porušenie ustanovení zmluvy o 

poskytnutí NFP hlavným partnerom ako prijímateľom a poskytovateľ je oprávnený 

v prípade porušenia ustanovení zmluvy o partnerstve postupovať tak, ako keby sa 

porušenia dopustil sám hlavný partner ako prijímateľ. 

 

5. Partner sa zaväzuje vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné 

a administratívne úkony súvisiace s jeho postavením v Projekte v súlade s 

pravidlami IROP, Príručkou pre prijímateľa, Systémom finančného riadenia, Systémom 

riadenia EŠIF, ďalšími Právnymi dokumentmi a Právnymi predpismi tak, aby riadne splnil 
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všetky svoje povinnosti podľa zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnil hlavnému 

partnerovi splniť všetky povinnosti prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.  

6. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať naplnenie cieľa 

Projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Metodikou pre fungovanie a 

realizáciu CIZS. V prípade, ak nebude možné zabezpečiť fungovanie CIZS v zmysle 

Projektu v rámci existujúceho partnerstva, hlavný partner je povinný zabezpečiť 

fungovanie a realizáciu CIZS iným spôsobom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a 

Metodikou pre fungovanie a realizáciu CIZS. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu 

sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP (čl. 8 VZP). 

 

7. Na podmienky financovania Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú 

príslušné ustanovenia VZP. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek 

porušenie zmluvy o partnerstve alebo akéhokoľvek Právneho dokumentu, a to 

bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, tak aby následne hlavný partner mohol včas 

splniť svoju povinnosť oznámiť uvedené poskytovateľovi. 

 

8. Hlavný partner má povinnosť zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác 

potrebných pre realizáciu všetkých aktivít Projektu na základe písomnej zmluvy 

uzatvorenej medzi hlavným partnerom a Dodávateľom za podmienok stanovených 

v zmluve o poskytnutí NFP a VZP. 

 

9. Zmena v osobe na strane partnera vyžaduje súhlas poskytovateľa a splnenie podmienok 

upravených v čl. 2 ods. 4 VZP. (Postup a podmienky pre zmenu prijímateľa upravené vo 

VZP sa v prípade projektu realizovaného s účasťou partnerov primerane aplikujú aj na 

zmenu na strane partnera.) Zmena v osobe na strane partnera je prípustná len v prípade, ak 

pristupujúci člen partnerstva je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti so 

špecializáciou v rovnakom odbore, v akom zdravotnú starostlivosť poskytoval člen 

partnerstva, ktorého má v partnerstve nahradiť, pokiaľ nedošlo k dohode medzi partnermi 

o zmene/rozšírení špecializácie na základe identifikácie nových objektívnych potrieb na 

špecializáciu, ktorá má byť v CIZS zavedená. Zmena bude vykonaná v súlade 

s podmienkami pri výbere poskytovateľov služieb v CIZS, uvedenými v Metodike pre 

realizáciu a fungovanie CIZS. Zmena na strane hlavného partnera Projektu, ktorý je 

prijímateľom NFP, je v prípade projektov CIZS vylúčená. 

 

10. Členovia partnerstva sú na návrh hlavného partnera povinní rokovať o vystúpení člena 

partnerstva z partnerstva a/alebo pristúpení tretej osoby k zmluve o partnerstve prípadne 

o novom rozdelení jednotlivých úloh členov partnerstva. V prípade zmeny členov 

partnerstva sa členovia partnerstva, vrátane nového člena, ak pristupuje, zaväzujú uzavrieť 

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.  

 

11. Partner sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v zmysle zmluvy o partnerstve, na ktoré 

nadväzujú povinnosti hlavného partnera voči poskytovateľovi v zmysle zmluvy 
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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 (resp. podľa dohody 

partnerov) pracovné dni pred uplynutím lehoty prijímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú alebo táto zmluva neurčí inak.  

 

12. Partner je povinný dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa 

v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a VZP a  bez výhrad akceptovať a realizovať všetky 

výzvy a opatrenia poskytovateľa, ktoré sa týkajú partnera. 

 

13. 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. Hlavný partner sa zaväzuje vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade so 

zmluvou o poskytnutí NFP, VZP, Právnymi predpismi, najmä zákonom o VO, ako aj 

usmerneniami poskytovateľa a inými Právnymi dokumentmi upravujúcimi postupy 

obstarávania (najmä Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich 

pod zákon o verejnom obstarávaní, Systém riadenia EŠIF, Metodický pokyn CKO č. 14 k 

zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR).  

 

2. Dodanie tovarov, služieb a prác na realizáciu Projektu sa uskutoční na základe písomnej 

zmluvy uzatvorenej medzi hlavným partnerom a úspešným uchádzačom za podmienok 

stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a VZP. Každý člen partnerstva má právo v rámci 

jeho podielu účasti na Projekte spolupracovať s hlavným partnerom na výbere dodávateľa 

tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu Projektu a dosiahnutie jeho 

udržateľnosti. 

 

3. 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.  

 

4. Člen partnerstva má právo v rámci jeho podielu účasti na Projekte zúčastniť sa na procese 

verejného obstarávania realizovanom hlavným partnerom vo fáze otvárania ponúk a ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak sa uvedené uskutočnilo 

pred podpisom zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný oznámiť partnerovi 

termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní 

vopred.  
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5. V prípade, ak sa hlavný partner dopustí porušenia povinností 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 nezabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, ak už boli na takéto 

výdavky poskytnuté finančné prostriedky z NFP, je hlavný partner povinný poskytnuté 

finančné prostriedky vrátiť. 

 

  

Článok VI 

Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií   

 

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 poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť pri predkladaní monitorovacích správ 

poskytovateľovi v zmysle čl. 4 VZP.  

 

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 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 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 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 v platnom znení.  

 

 

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 
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splnení podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Hlavný partner zodpovedá 

za použitie prostriedkov NFP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, VZP a relevantnými 

Právnymi predpismi a Právnymi dokumentmi.  

 

2. 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. Partner berie na vedomie, že NFP je určený výlučne na financovanie iba oprávnených 

výdavkov, tak ako ich stanovil poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi 

požadovanými v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Za oprávnené výdavky projektu sa 

považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, 

aktuálne, navzájom sa neprekrývajú a spĺňajú predpoklady vymedzené v čl. 14 VZP. 

Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s Právnymi predpismi a dokumentmi, 

vrátane pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, a v súlade s rozpočtom Projektu. 

 

4. Partneri sa nepodieľajú na financovaní aktivít Projektu z vlastných zdrojov ani 

z prostriedkov NFP poskytnutých im zo strany hlavného partnera. 

 

5. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu. 

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.  

 

6. Partneri berú na vedomie, že konečná výška NFP pre projekt bude určená na základe 

skutočne vynaložených, odôvodnených a 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. 

 

7. Členovia partnerstva sa zaväzujú, že nebudú požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo 

inú formu pomoci na realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle 

zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho 

rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Členovia 

partnerstva sú povinní 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. V prípade porušenia uvedených povinností je poskytovateľ 

oprávnený žiadať vrátenie NFP alebo jeho časti a hlavný partner je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 
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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 poskytnutí NFP, ktorý je vedený v eurách. Deň 

pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera sa považuje za deň čerpania 

NFP, resp. jeho časti. Hlavný partner následne neposkytuje finančné prostriedky z NFP 

ostatným členom partnerstva, ale sám financuje všetky aktivity projektu. 

 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky 

zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe žiadosti o platbu. 

Hlavný 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 poskytnutí NFP a VZP.  

 

3. Partner sa zaväzuje poskytnúť hlavnému partnerovi všetku potrebnú súčinnosť pri 

identifikácii výdavkov Projektu a spracovaní žiadosti o platbu. Partner je povinný doručiť 

vyžadovanú dokumentáciu hlavnému partnerovi najmenej desať (10) dní pred termínom, 

do ktorého je hlavný partner povinný zaslať žiadosť o platbu poskytovateľovi. 

 

4. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP realizované 

systémom financovania: predfinancovanie/refundácie. Na 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. 

 

2. Partner je povinný spolupracovať s hlavným partnerom pri vytvorení primeraných 

podmienok na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zabezpečiť prítomnosť 

zodpovedných osôb 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, ostatných údajov a súvisiacej dokumentácie 

s  Právnymi predpismi, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie 
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aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu ako aj 

dodržanie rozpočtu Projektu schváleného poskytovateľom a ďalšie.  

 

4. Partner je počas výkonu kontroly/auditu povinný poskytnúť hlavnému partnerovi a 

oprávneným osobám potrebnú súčinnosť za účelom preukázania dodržania podmienok 

poskytnutia NFP vo vzťahu k ním realizovaným činnostiam v CIZS.  

 

5. 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. 

 

6. Partner berie na vedomie, že poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné 

opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o partnerstve, a to aj po skončení platnosti a účinnosti 

zmluvy o partnerstve. 

 

 

Článok X 

Informovanie a komunikácia 

 

1. Partner je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

ním poskytovaných ohľadom Projektu.  

 

2. Partner sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti zmluvy o partnerstve poskytnúť hlavnému 

partnerovi maximálnu súčinnosť pri plnení povinnosti  informovať verejnosť o príspevku, 

ktorý získa formou NFP, prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie 

v zmysle článku 5 VZP, zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov 

a spolupodieľať sa na predmetných aktivitách hlavného partnera. Partner sa zaväzuje 

dodržiavať pravidlá určené Poskytovateľom pre prijímateľa v aktuálnej zverejnenej verzii 

Manuálu pre informovanie a komunikáciu a spolupodieľať sa na realizácii opatrení 

hlavného partnera v oblasti informovania a komunikácie IROP.  

 

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 činnosťami 

a stanoveným cieľom Projektu podľa zmluvy o partnerstve, ak sa členovia partnerstva 

nedohodnú inak. 

4. Členovia partnerstva sa zaväzujú navzájom sa informovať o účasti v partnerstve a aktívne 

participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním 

výsledkov Projektu.  
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5. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o partnerstve predkladať písomne 

hlavnému partnerovi informácie o plnení účelu Projektu v rozsahu, forme a v lehotách 

určených hlavným partnerom. Hlavný partner je zodpovedný za sumarizáciu informácií 

od členov partnerstva, a za správne a včasné predloženie monitorovacích správ a ďalších 

údajov poskytovateľovi v zmysle článku 4 VZP a metodického pokynu CKO č. 15 

k monitorovaniu projektov. 

 

6. Partner je povinný bezodkladne písomne informovať hlavného partnera o všetkých 

skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na  realizáciu aktivít Projektu 

a/alebo na plnenie zmluvy o partnerstve bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k 

vzniku k takej skutočnosti alebo nadobudol podozrenie, že by k takej skutočnosti mohlo 

dôjsť. Partner sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

relevantnú dokumentáciu vo vzťahu k uvedeným skutočnostiam a udeliť súhlas na 

použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o partnerstve 

a zmluvou o NFP. 

 

7. Členovia partnerstva súhlasia s tým, že Európska komisia a poskytovateľ majú právo 

zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch financovaných z prostriedkov EŠIF, 

ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.  

 

 

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 hlavného partnera ako prijímateľa NFP.  

 

2. Partner sa zaväzuje, že počas realizácie Projektu a udržateľnosti Projektu poskytne 

hlavnému partnerovi všetku potrebnú súčinnosť pri plnení povinností hlavného partnera 

ako prijímateľa v zmysle čl. 6 VZP (Vlastníctvo a použitie výstupov) vo vzťahu k Majetku 

nadobudnutému z NFP. 

 

3. Členovia partnerstva sa zaväzujú, že počas realizácie aktivít Projektu a udržateľnosti 

Projektu budú Majetok nadobudnutý z NFP používať výlučne pri výkone činností v rámci 

Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý.  

 

4. Partner berie na vedomie, že Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť zo strany hlavného 

partnera bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa počas realizácie 

Projektu a počas udržateľnosti Projektu prevedený na tretiu osobu, prenajatý tretej osobe 

alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, zaťažený záložným právom alebo 

akýmkoľvek iným právom tretej osoby, pokiaľ vo VZP nie je uvedené inak. Prenechať 

Majetok nadobudnutý z NFP na užívanie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu poskytovateľa je hlavný partner oprávnený v prípade, ak je to v súlade s Výzvou 
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a schválenou žiadosťou o NFP potrebné pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu 

v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

5. Po uplynutí doby udržateľnosti Projektu prináleží partnerovi, ktorý aj naďalej poskytuje v 

CIZS zdravotnú starostlivosť v zmysle Projektu s využitím Majetku nadobudnutého 

z prostriedkov NFP, predkupné právo k predmetnému majetku v jeho užívaní. V prípade, 

ak by hlavný partner mal záujem po uplynutí doby udržateľnosti Projektu previesť 

akýkoľvek majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov NFP poskytnutých na 

základe zmluvy o poskytnutí NFP na tretiu osobu, je povinný tento majetok vopred 

ponúknuť na odkúpenie ostatným členom partnerstva, v pomere a rozsahu, v akom 

naďalej poskytujú v CIZS zdravotnú starostlivosť v zmysle schváleného Projektu. V 

prípade iného ako odplatného scudzenia Majetku nadobudnutého z NFP bude 

hodnota/cena majetku ponúknutého na odkúpenie určená znaleckým posudkom. Na účely 

úpravy výkonu predkupného práva môžu členovia partnerstva uzavrieť osobitnú zmluvu 

o predkupnom práve. 

 

6. V prípade ak by hlavný partner mal záujem po uplynutí udržateľnosti Projektu Majetok 

nadobudnutý z  NFP poskytnutého na základe zmluvy o poskytnutí NFP prenajať alebo 

prenechať na užívanie tretej osobe, zaťažiť záložným právom alebo akýmkoľvek iným 

právom tretej osoby, je oprávnený tak urobiť len na základe súhlasu člena partnerstva, 

ktorý aj po uplynutí doby udržateľnosti naďalej v CIZS poskytuje zdravotnú starostlivosť 

v zmysle Projektu s využitím predmetného majetku.  

 

7. Partner je povinný bezodkladne oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na 

Majetku  nadobudnutom z NFP a majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky 

hlavného partnera voči poskytovateľovi, a poskytnúť hlavnému partnerovi ďalšie 

informácie v rozsahu a spôsobom, aby mohol hlavný partner splniť všetky svoje 

povinnosti vyplývajúce mu v tejto súvislosti zo zmluvy o poskytnutí NFP a VZP. Hlavný 

partner je povinný bezodkladne najneskôr do siedmych (7) dní od ich vzniku oznámiť 

skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto odseku zmluvy o partnerstve 

poskytovateľovi.   

 

 

Článok XII 

Zodpovednosť za porušenie zmluvy o partnerstve 

 

1. Partner zodpovedá hlavnému partnerovi za realizáciu zmluvy o partnerstve a schváleného 

Projektu v časti jemu zverených úloh, 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 

vylúčenia z partnerstva odstúpením od zmluvy o partnerstve voči danému členovi 

partnerstva ostatnými členmi partnerstva v prípade neodstránenia porušenia povinnosti 
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v dodatočnej primeranej lehote nie dlhšej ako dvadsať (20) pracovných dní alebo v prípade 

opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti z jeho strany. 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 dodatočne poskytnutej primeranej lehote alebo ak pred uplynutím tejto 

lehoty dôjde opakovane k porušeniu danej povinnosti, ostatní členovia partnerstva 

postupujú podľa čl. XIII zmluvy o partnerstve. 

 

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 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 zodpovedný člen 

partnerstva povinný nahradiť hlavnému partnerovi škodu, ktorá hlavnému partnerovi 

vznikla v dôsledku uloženia povinnosti vrátiť NFP alebo jeho časť poskytovateľovi 

v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti partnera. 

 

6. Náhradu škody je partner povinný uhradiť v lehote najneskôr do tridsiatich dní (30) dní 

nasledujúcich po dni, kedy bola hlavným partnerom odoslaná výzva na zaplatenie 

vyčíslenej náhrady škody na partnerom uvedenú adresu na doručovanie. Ak partner 

dobrovoľne v stanovenej lehote nezaplatí náhradu škody uvedenú vo výzve alebo jej časť, 

hlavný partner je oprávnený uplatniť si voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z  časti, s ktorej zaplatením je v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania s jej úhradou.  

 

Článok XIII 

Ukončenie členstva v partnerstve 

 

1. Členstvo v partnerstve môže partnerovi zaniknúť na základe vylúčenia odstúpením, 

výpovede alebo z objektívnych príčin (úmrtie alebo zánik člena partnerstva bez právneho 

nástupcu). Členstvo v partnerstve zanikne i zánikom partnerstva (zmluvy o partnerstve) na 

základe dohody členov partnerstva alebo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva 

o partnerstve uzavretá. 

 

2. V prípade zániku členstva niektorého z partnerov v partnerstve sa ostávajúci členovia 

partnerstva 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 

súvisiace s pristúpením nového člena, resp. členov, partnerstva k zmluve o partnerstve. 

Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o partnerstve je súhlas 
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poskytovateľa so zmenou členov partnerstva a nadobudnutie účinnosti zmeny zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorej predmetom bude zmena členov partnerstva. 

 

3. Každý člen partnerstva má právo navrhnúť ostatným členom partnerstva vylúčenie 

niektorého z partnerov odstúpením, v prípade, ak tento:  

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. 

 

4. Hlavný partner po prerokovaní porušenia zmluvy o partnerstve s ostatnými členmi 

partnerstva môže po zvážení okolností a závažnosti porušenia zmluvy o partnerstve 

navrhnúť vylúčenie zodpovedného člena partnerstva odstúpením od zmluvy o partnerstve 

voči tomuto členovi partnerstva. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy účelnosť 

zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi poskytovateľa.  

 

5. Členovia partnerstva sa zaväzujú akceptovať návrh hlavného partnera na vylúčenie člena 

partnerstva a odstúpiť od zmluvy o partnerstve voči danému členovi partnerstva. Hlavný 

partner bezodkladne po prijatí rozhodnutia o vylúčení člena partnerstva, zašle vylúčenému 

členovi odstúpenie od zmluvy o partnerstve, na základe ktorého iniciuje zmenu zmluvy 

o partnerstve a zmluvy o poskytnutí NFP. Členstvo vylúčeného člena partnerstva 

v partnerstve zaniká ku dňu uvedenému v odstúpení. 

 

6. Predčasné ukončenie členstva hlavného partnera v partnerstve podľa ustanovení tohto 

článku zmluvy o partnerstve je vylúčené.  

 

7. Hlavný partner zodpovedá za zabezpečenie plynulého pokračovania plnenia úloh člena 

partnerstva, ktorého účasť v partnerstve zanikla alebo bola ukončená. Zostávajúci členovia 

partnerstva sú povinní poskytnúť hlavnému partnerovi maximálnu súčinnosť v záujme 

pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v CIZS v rozsahu v zmysle Projektu 

aj po tom, ako členstvo niektorého z partnerov zaniklo alebo bolo ukončené.  

 

8. Každý člen partnerstva s výnimkou Hlavného partnera má právo ukončiť svoje členstvo 

v partnerstve na základe výpovede zmluvy o partnerstve, ak to považuje za potrebné 

a účelné vzhľadom na okolnosti (najmä v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti 

plnenia zmluvy o partnerstve na strane člena partnerstva) doručením písomnej výpovede 

Hlavnému partnerovi. Výpoveď je člen partnerstva oprávnený vziať späť iba na 

základe výslovného písomného súhlasu Hlavného partnera. 
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9. Výpovedná doba je najmenej tri mesiace a začína plynúť dňom, kedy bola písomná 

výpoveď doručená Hlavnému partnerovi. Výpovedná doba slúži na vysporiadanie 

vzájomných práv a povinností členov partnerstva v súvislosti s výpoveďou a uzavretie 

dodatku k zmluve o partnerstve. Výpovedná doba neskončí skôr a výpoveď partnera 

nenadobudne účinnosť skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k zmluve o partnerstve 

upravujúci pristúpenie nového partnera, ktorý ho v partnerstve nahradí.  

 

10. Odchádzajúci člen partnerstva je povinný vo výpovedi navrhnúť členom partnerstva 

svojho nástupcu, ktorý ho ku dňu účinnosti výpovede (uplynutia výpovednej doby) 

nahradí v partnerstve a bude plynule pokračovať v plnení úloh odchádzajúceho člena 

partnerstva v CIZS. Počas výpovednej doby je odchádzajúci člen partnerstva povinný 

poskytnúť ostatným členom partnerstva maximálnu súčinnosť v záujme zabezpečenia 

pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v CIZS v rozsahu schváleného 

Projektu.  

 

11. Odchádzajúci člen partnerstva ručí za riadne plnenie povinností nového člena partnerstva, 

ktorého vo výpovedi navrhol, voči Hlavnému partnerovi. V prípade ak sa nový člen 

partnerstva dopustí pri plnení úloh partnera Projektu takého porušenia zmluvu o 

partnerstve, VZP, Právnych predpisov alebo iných Právnych dokumentov, ktoré má za 

následok povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, sa pôvodný člen partnerstva, ktorý ho 

navrhol vo svojej výpovedi, zaväzuje nahradiť Hlavnému partnerovi škodu, ktorá 

Hlavnému partnerovi vznikla v dôsledku uloženia povinnosti vrátiť NFP alebo jeho časť 

poskytovateľovi v príčinnej súvislosti s porušením povinností nového člena partnerstva, 

v prípade, ak nedôjde k splneniu tejto povinnosti zo strany zodpovedného nového člena 

partnerstva. Ručiteľský záväzok odchádzajúceho člena partnerstva je časovo obmedzený 

na jeden rok odo dňa, kedy začal v CIZS poskytovať zdravotnú starostlivosť ním 

navrhnutý nový člen partnerstva. 

 

12. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť zmluvu o partnerstve dohodou členov 

partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu. Členovia partnerstva sa zaväzujú 

akceptovať rozhodnutie hlavného partnera ukončiť zmluvu o partnerstve dohodou.  

 

13. Člen partnerstva, ktorého členstvo v partnerstve zaniklo, je povinný ku dňu ukončenia 

činnosti v CIZS odovzdať hlavnému partnerovi všetok Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý 

užíval počas pôsobenia v CIZS. V prípade, ak člen partnerstva nesplní povinnosť 

odovzdať Majetok nadobudnutý z NFP podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť 

hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku peňažných prostriedkov 

použitých na nadobudnutie tohto majetku. Člen partnerstva, ktorého členstvo v partnerstve 

zaniklo, je povinný odovzdať majetok podľa prvej vety  hlavnému partnerovi v stave, 

v ako ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie, v opačnom prípade je povinný 

nahradiť hlavnému partnerovi škodu, ktorá mu poškodením Majetku nadobudnutého z 

NFP vznikla. 
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14. Práva a povinnosti člena partnerstva, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po zániku 

zmluvného vzťahu (ako náhrada škody alebo zmluvná pokuta), zostávajú aj po zániku 

členstva v partnerstve zachované. 

 

15. Členovia partnerstva sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera prijať nového 

člena partnerstva v súlade s pravidlami Metodiky pre realizáciu a fungovanie CIZS a za 

týmto účelom uzavrieť dodatok k zmluve o partnerstve, na základe ktorého pristúpi 

k partnerstvu nový člen a budú upravené jeho práva a povinnosti.  

 

 

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. Člen partnerstva, ktorý previedol práva a povinnosti zo zmluvy o partnerstve na nového 

člena partnerstva podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy o partnerstve ručí za 

riadne plnenie povinností nového člena partnerstva voči hlavnému partnerovi. V prípade, 

ak sa nový člen partnerstva dopustí pri plnení úloh partnera Projektu takého porušenia 

zmluvy o partnerstve, VZP, Právnych predpisov alebo iných Právnych dokumentov, ktoré 

má za následok povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, sa pôvodný člen partnerstva 

zaväzuje nahradiť hlavnému partnerovi škodu, ktorá hlavnému partnerovi vznikla v 

dôsledku uloženia povinnosti vrátiť NFP alebo jeho časť poskytovateľovi v prípade, ak 

nedôjde k splneniu tejto povinnosti zo strany zodpovedného nového člena partnerstva. 

Ručiteľský záväzok odchádzajúceho člena partnerstva je časovo obmedzený na jeden rok 

odo dňa, kedy začal v CIZS poskytovať zdravotnú starostlivosť jeho právny nástupca. 

3. 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 bezodkladne po 

tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Hlavný partner bezodkladne oznámi skutočnosti 

podľa predchádzajúcej vety poskytovateľovi. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie jednotlivých práv a povinností z tejto zmluvy o 

partnerstve na tretiu osobu sa nepripúšťa. 

 

 

Článok XV 

Záverečné ustanovenia 

 

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

účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP,  

ktorého súčasťou bude táto zmluva o partnerstve,  t. j. deň po dni zverejnenia dodatku k 
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zmluve o poskytnutí NFP v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Tým nie je 

dotknutá povinnosť hlavného partnera zverejniť zmluvu o partnerstve v súlade so 

zákonom 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.  

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ nedôjde k zániku zmluvy o partnerstve skôr, 

jej platnosť a účinnosť končí  najskôr zánikom zmluvy o poskytnutí NFP s výnimkou tých 

ustanovení, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po zániku zmluvy (ustanovenia 

sankčného charakteru, čl. XI ods. 5 o predkupnom práve). 

 

3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP v znení jej 

dodatkov. Členovia partnerstva vyhlasujú, že sa s obsahom 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.  

 

4. 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.  

 

5. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 

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

písomného a očíslovaného 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. V prípade, ak poskytovateľ neudelí so zmenou zmluvy súhlas, 

ostáva zmluva v platnosti  v nezmenenom rozsahu a obsahu, bez ohľadu na akékoľvek 

záväzky voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 

predpismi SR kogentnej povahy. 

 

6. V prípade ak nastala v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu niektorá zo skutočností, 

ktorá je dôvodom na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 zmluvy o poskytnutí 

NFP, zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby zmeny zmluvy o partnerstve na výzvu 

hlavného partnera bezodkladne uzavrieť písomný dodatok k zmluve o partnerstve, ktorý 

bude zodpovedať zmenám v zmluve o poskytnutí NFP. 
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7. Dodatok k zmluve o partnerstve sa nevyhotovuje v prípade formálnych zmien, ktoré vecne 

neovplyvňujú spôsob realizácie aktivít Projektu, časový harmonogram, nemajú priamy 

súvis s dosahovaním, resp. udržaním dosiahnutých výstupov a výsledkov Projektu. 

Formálna zmena zmluvy o partnerstve sa zapracuje pri najbližšom dodatku, ktorého 

predmetom bude aj úprava iných ako formálnych zmien. Partner je povinný každú i 

formálnu zmenu písomne oznámiť hlavnému partnerovi bezodkladne po tom, ako sa 

o takejto zmene dozvie. Za formálnu zmenu sa považuje najmä: 

a) zmena štatutárneho orgánu zmluvných strán; 

b) zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za 

následok zmenu v subjekte zmluvných strán;  

c) zmena čísla účtu; 

d) chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti. 

 

8. 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 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

9. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresy uvedené v záhlaví 

zmluvy o partnerstve. Všetky dokumenty musia byť podpísané osobne členom 

partnerstva, jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou.  

 

10.  Zmeny údajov partnera uvedených v záhlaví tejto zmluvy 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 

bezodkladne oznámi poskytovateľovi a v prípade zmeny štatutárneho orgánu alebo 

zástupcu súčasne doručí poskytovateľovi aj nové úradne overené podpisové vzory, 

plnomocenstvo prípadne aj odvolanie alebo výpoveď plnomocenstva predchádzajúceho 

zástupcu. 

 

11. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa členovia partnerstva zaväzujú spor riešiť 

v prvom rade vzájomnou dohodou. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie  

 

12. sporu dohodou, spor bezodkladne predložia poskytovateľovi, ktorý podľa vlastnej úvahy 

do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie poskytovateľa a sporových strán alebo 

poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia 

mimosúdneho zmieru. 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.  










