
Zmluva o spolupráci  
číslo: 2020040601 

uzavretá medzi 
 

Strana 1:   Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 
    IČO:      00313475 
    DIČ:   2021115855 
    Zástupca:  Bc. Marián Mazúch, starosta obce  
a 
Strana 2:                   Rozvoj regiónov, združenie právnických osôb, Lhenická 33/13, 962 33 Budča    
    IČO:   50372769  

DIČ:   2120550113 
Zapísaný na Okresnom úrade Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-28392 

 Zástupca:     Ing. Ján Kačala, štatutár                                  

 
 

Čl. I. Predmet zmluvy 
 

1. Strana 2 sa zaväzuje, že v spolupráci so Stranou 1 zabezpečí komplexný externý manažment v rámci projektu 
„Materská škola Hrochoť“ 

2. Predmet zákazky zahŕňa: 
a) riadenie projektu: 
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu, 
- koordinácia celkovej realizácie projektu, 
- poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) resp. sprostredkovateľskému orgánu (ďalej 

len „SO RO“)počas realizácie aktivít projektu, 
- kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu, 
- vypracovanie zmenových konaní, 
b) finančné riadenie: 
- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov, 
- spracovanie podkladov žiadosti o platbu, 
- spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom verejného portálu ITMS, 
- spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu, 
c) monitoring: 
- monitorovanie realizácie aktivít projektu, 
- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ projektu, 
- spracovávanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy, vrátane jej zadávania 

prostredníctvom verejného portálu ITMS, 
- zabezpečenie informovanosti o realizácii podľa aktuálneho manuálu pre informovanosť a publicitu. 

3. Strana 1 sa zaväzuje zabezpečiť pre Stranu 2 plnú súčinnosť pri získavaní dokumentov v jej pôsobnosti resp. 
dokumentov od tretích strán, ktoré budú súčasťou požadovanej dokumentácie pre RO resp. SO RO.  

4. Strana 2 sa zaväzuje, že bude vykonávať všetky činnosti v súlade s aktuálnym metodickým pokynom RO, resp. SO RO 
určeným pre výkon funkcie externého manažéra, ako aj so zmluvou o poskytnutí NFP. 

 
 

Čl. II.  Termín a podmienky zmluvných strán 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu celkovej realizácie projektu do 31.12.2023.  
2. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:  

a. dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP 
o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.  

3. V prípade doručenia správy z kontroly obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného verejného 
obstarávania  do financovania poskytovateľom NFP, Strana 1 si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky 
a následne zmluvu anulovať.  

4. Strana 2 je povinná strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt“ „Materská škola Hrochoť“ “, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 



 
 

Čl. III. Odmena 
 

1. Strana 1 uhradí Strane 2 za vyhotovenie a prevzatie dokumentov podľa Čl. I. celkovú odmenu vo výške : 
   

 Počet hodín Cena za hodinu celkom Cena celkom 

450 11,9 5 355,00 

 
    
      Cena celkom 5 355,00 EUR             Slovom: Päťtisíctristopäťdesiatpäť eur   
 
     Nie sme Platiteľmi DPH! 
 
2.  Strana 1 zaplatí Strane 2 čiastkové odmeny na základe faktúr, ktoré Strana 2 vystaví po odovzdaní dokumentov podľa 

Čl. I., hlavne žiadostí o platbu a monitorovacích správ. 
3.  Strana 1 sa zaväzuje, že náklady súvisiace s prípravou dokumentu podľa Čl. I., ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a 

bude ich dodávať tretia strana, uhradí po dohode so Stranou 2 sám zo svojich prostriedkov mimo tejto Zmluvy. 
4.  Strana 1 touto zmluvou splnomocňuje Stranu 2 na jednanie s tretími stranami, ktoré budú vstupovať do spolupráce 

pri príprave dokladov podľa Čl. I.   
 

 
Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

 
    1. Zmluva bola prečítaná, vysvetlená, porozumená a na znak súhlasu obidvomi stranami podpísaná. 
    2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 
    3. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi stranami a účinná po jej zverejnení podľa platného zákona ako aj po kontrole   
         a odsúhlasení procesu verejného obstarávania  Poskytovateľom, Riadiacim orgánom (resp. SORO). 
    4. Zrušenie zmluvy resp. jej akékoľvek zmeny sú možné len písomnou formou a musia byť odsúhlasené a podpísané  
        obidvomi stranami. 
 
 
 
 
 
V Hrochoti, dňa 6.4.2020 
 

     
 
 
 

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

        Strana 1                  Strana 2 


