
                                                                                            

 

Partnerská zmluva k realizácii projektu „ Nový potenciál rozvoja agrosektora -  

AGROMECHATRONIK“  číslo 2019-1-SK01-KA202-060773 realizovaného cez 

program ERASMUS+ 

 
Táto zmluva slúži na určenie vzťahov, ako aj platných práv a povinností medzi: 

Stredná odborná škola Pruské  

018 52 Pruské 294 

IČO: 00159298 

zastúpená: Ing. Jankou Fedorovou, riaditeľkou SOŠ Pruské  

ako zmluvný partner (ZP) na jednej strane a 

 

na druhej strane ako škola/partner, 

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

686 03 Staré Město, Velehradská 1527 

IČO: 60371790 

942606522 

zastúpený: Mgr. Beřich Chromek 

 

pokiaľ ide o účasť na projekte č. 2019-1-SK01-KA202-060773. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 

 

Článok 1/ Predmet 

 

1. Zmluva usmerňuje spoluprácu zmluvnej strany so školou pri realizácii projektu. 

2. Táto zmluva sa vzťahuje na finančný grant 2019-1-SK01-KA202-060773, ktorý sa uzavrel   

    03.09.2019 medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu,   

    Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu  a zmluvným   

    partnerom. 

3. Tento finančný grant je ako príloha 1 časťou predloženej zmluvy. 

4. Obaja zmluvní partneri týmto vyhlasujú, že zmluvu 2019-1-SK01-KA202-060773 poznajú  

    a dodržiavajú ju. 

5. Podpísaním tejto zmluvy získa partner finančnú pomoc a zaväzuje sa zodpovedne  

    Zrealizovať prevzaté úlohy. 

 

 

 



Článok 2/Platnosť 

 

1. Projekt má trvanie 24 mesiacov. Začína 01.12.2019 a končí 30.11.2021. 

2. Predložená zmluva vstupuje do platnosti podpísaním oboch strán, platí ale so spätnou 

    platnosťou k 01.12.2019 a končí zaplatením zvyšnej sumy. 

 

3. Priebeh nároku nákladov začína 01.12.2019 a končí 30.11.2021. 

 

Článok 3/ Povinnosti zmluvného partnera (ZP) 

 

ZP sa zaväzuje: 

 

1. Prijať potrebné opatrenia na prípravu, realizáciu a k podniknutiu náležitému priebehu  

    projektu, ktoré sa popíšu v dohode č. 2019-1-SK01-KA202-060773 a k jej pripojeniu,  

    uzavretému medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu,  

    Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a ZP; 

2. Partnerovi oznámiť a predložiť všetky zmeny v súvislosti s uzavretou dohodou  

    s Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou   

    programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, č. 2019-1-SK01-KA202-060773 

3. Viesť komunikáciu s Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu,   

    Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v mene     

    všetkých partnerov a vyjadriť všetky žiadosti partnerov. 

 

Článok 4/ Povinnosti partnera = školy 

 

Škola/Partner sa zaväzuje: 

1. Vytvoriť potrebné predpoklady na prípravu, realizáciu a dôkladnému priebehu projektu,  

    ktoré sú popísané v dohode č. 2019-1-SK01-KA202-060773 a v jej prílohách, uzavreté 

    medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou 

    agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a ZP; 

2. Dodržať všetky nariadenia grantu č. 2019-1-SK01-KA202-060773, ku ktorých splnenie 

    sa zaväzuje voči Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu,       

    Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

3. Dodať partnerovi v dohodnutom termíne všetky informácie, výsledky a podklady, ktoré 

    požaduje a sú pre riadenie projektu potrebné. 

4. Dodať k dispozícii personál, zariadenie, vybavenie a materiál podľa rozsahu, ako je  

    potrebné k prebratiu a spracovaniu častí partnera na prácach v rámci tejto zmluvy. Ďalšie 

    zmeny sa musia partnerovi včas oznámiť a môžu až potom presadiť, keď s nimi bude 

    partner súhlasiť. 

 

Článok 5/ Finančná pomoc 

 

1. Financie sa poskytnú v maximálnej výške 150 334,00 € vo forme príspevkov ako náhrada 

    skutočných vzniknutých spozorovaných nákladov. 



2. Na vypracovanie projektu sa poskytne partnerovi finančná pomoc maximálne vo výške 

    30 483,00 €. 

3. Definitívna finančná pomoc sa poskytne podľa ohodnotenia kvality a výsledkov  

    projektu č. 2019-1-SK01-KA202-060773. 

4. Podmienka pre konečné určenie financií je časová a kvalitatívna pripravenosť  

    intelektuálnych výstupov. Ak Slovenská akademická asociácia pre  medzinárodnú  

    spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ak  

    zistí nedostatky alebo prekročenie termínu, bude financie podľa odseku IIC. prílohy III   

    o dohode o finančnej pomoci krátiť. 

5. Všetky platby sú považované za zálohy, pokiaľ záverečná správa a vyhodnotenie o  

    zodpovedajúcich nákladoch a kvalite výsledkov projektu nebudú definitívne schválené  

    Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou    

    programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

6. Prípadné preplatky sa partnerovi vrátia späť. 

 

Článok 6/ Vyplatenie 

 

1. Finančná pomoc sa poskytne nasledovne: 

 

Splátka Suma Pravidlo prevodu 

1. Splátka 12 193,20€ 30 dní po vstúpení do platnosti zmluvy. 

2. Splátka 

 

12 193,20 € 

 

30 dní po úplnom vstupe všetkých uvedených 

dokumentov pod článkom 7 Podanie priebežnej 

správy ZP.  

3. Splátka – 

záverečné 

vyrovnanie  

 

   

max. 6 096,60 € 

 

 

30 dní po prístupe k záverečnej splátke od NA od 

ZP. Vyplatenie nasleduje najskôr po ukončenej 

kvalitatívnej skúške záverečnej správy 

a projektových výsledkov.. 

     

 

2. ZP prevedie všetky platby na nasledujúce bankové spojenie: 

 

Majiteľ konta:           Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

Meno banky:             RB (Raiffeisenbank)  

IBAN:                       CZ56 5500 0000 0060 3717 9101 

BIC:                           

Dôvod platby: 

 

3. Všetky náklady na projekt sú uvádzané v eurách. Výmenné kurzy oznámi ZP. 

 

 

https://www.banky.cz/banky/raiffeisen-bank/


Článok 7/ Podanie správy 

 

1. Škola/ Partner pošle KP v termínoch 14.12.2020/ 31.11.2021 dokumenty všetkých      

    vzniknutých nákladov a aktivít  k 31.11.2020 / 31.11.2021. 

2. Pre vypracovanie čiastkovej správy pošle škola/partner  KP všetky potrebné informácie  

    a podklady pre vypracovanie priebežnej správy, ako aj kópie všetkých potrebných  

    dokladov, ktoré sú  vyplnené a podpísané zástupcom školy a síce najneskôr do 14.12.2020. 

3. Škola/partner pošle KP všetko k zhotoveniu záverečnej správy, potrebné informácie  

    a podklady, ako aj kópie všetkých potrebných dokladov, ktoré vyplní a podpíše zástupca  

    školy a síce najneskôr do 31.11.2021. 

 

Článok 8/ Kontroly a skúšky 

 

1. Škola/partner zdokumentuje projektovú prácu tak, že každá aktivita a každá nákladová  

    položka sa preukáže dokladom. 

2. Škola/partner  pošle KP neodkladne a včas všetky informácie, ním vyžiadané a týkajúce sa  

    realizácie projektu. 

3. Škola/partner  pripraví KP k dispozícii všetky podklady, ktoré sú určené ako potvrdenie  

    realizácie alebo ukončenie realizácie projektu. 

4. Kontroly a skúšky Národnou agentúrou a Európskou komisiou nasledujú do piatich rokov  

    po vyplatení poslednej splátky. Škola/partner  poskytne KP ešte aj v tomto čase všetky  

    informácie a dokumenty k dispozícii, ktoré sú riadiacim orgánom požadované. 

 

Článok 9/ Záruka 

 

1. Každá zmluvná strana oslobodzuje druhú stranu od akejkoľvek záruky za škody, ktoré  

    vzniknú jej samotnej alebo jej personálu pri plnení tejto dohody, pokiaľ tieto škody nie  

    sú spôsobené nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním ďalšej zmluvnej strany alebo  

    jej spočívajúcim personálom. 

2. KP oslobodil Slovenskú akademickú asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnú  

    agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (NA) od záruky voči  

    tretej strane za akúkoľvek škodu, ktorá týmto mohla vzniknúť počas realizácie opatrenia.  

    Škola/partner  oslobodzuje KP a jeho personál od nárokov náhrady škody treťou stranou,  

    vrátane voľného personálu podieľajúcom sa na projekte, ktorá vznikla plnením tejto  

    zmluvy, pokiaľ tieto škody nie sú spôsobené nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním  

    Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry  

    programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (NA), ZP, respektíve jeho  

    personálom. 

3. Škola/partner  sa zaväzuje zodpovedať za všetky informácie poskytnuté KP, vrátane týchto  

    platných nákladov a prípadných ďalších spôsobených nákladov. 

 

 

 

 



Článok 10/ Vypovedanie zmluvy 

 

1. KP môže vypovedať zmluvu, keď škola/partner nesplní príslušné povinnosti, pokiaľ toto  

    nesplnenie nie je spôsobené vyššou mocou a ak škola/partner po uplynutí mesačnej lehoty  

    po obdržaní  upomienky listom svoje povinnosti na základe tejto zmluvy stále nesplní. 

2. Škola/ partner informuje KP neodkladne o všetkých udalostiach, ktoré by mohli obmedziť  

    splnenie obsahu tejto zmluvy a sprostredkuje mu všetky užitočné údaje. 

3. KP môže zmluvu tiež vypovedať, keď vypovedá dohodu č. 2019-1-SK01-KA202-060773 

    Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra  

    programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (NA). 

4. Výpovedná lehota trvá štyri týždne. V prípade vypovedania dohody Slovenskou  

    akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou  

    programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (NA) v zmysle dohody č. 2019-1- 

    SK01-KA202-060773, môže KP vypovedať zmluvu okamžite. 

 

Článok 11/ Miesto súdu 

 

1. Ak sa nedosiahne žiadne súhlasné vyrovnanie, sú iba súdy v Trenčíne zodpovedné za  

    všetky spory medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou. 

2. Táto zmluva podlieha právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží KP a druhý škola/partner.  

 

 

 

V Pruskom,  

 

 

 

KP                                                                                     Škola/Partner 

Ing. Janka Fedorová                                                         Mgr. Bedřich Chromek 

riaditeľka SOŠ Pruské 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

Príloha č. 1 

 

Rozpočet partnera projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – 

AGROMECHATRONIK“ číslo 2019-1-SK01-KA202-060773 

 

STREDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM STARÉ MESTO  

            

celkový rozpočet:                                                      30 483,00 

v tom: 

 

manažment a implementácia  projektu                        6 000,00 

 

nadnárodné projektové stretnutia                                2 300,00   

 

intelektuálne výstupy                                                 18 815,00 

 

multiplikačné  stretnutia                                                     0,00 

 

vzdelávacie , vyučovacie, školiace aktivity                  3 368,00 

 


