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ZMLUVA  

o rámcových podmienkach spolupráce 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami 

 
 

 
1. Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

 Slovenskej republiky 

Sídlo: Stromová 1, 813 30   Bratislava 

IČO:  00164381 

DIČ: 2023106679 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu v tvare IBAN:            SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

V zastúpení: Mgr. Norbert Molnár, vedúci služobného úradu 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 a 

 

2. Škola: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,                 
 Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 
Sídlo: Prievidza 

IČO: 00160750 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5385 

V zastúpení: PaedDr. Eleonóra Porubcová 

(ďalej len „Škola“) 

(ďalej tiež individuálne „Zmluvná strana“, spoločne „Zmluvné strany“). 
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PREAMBULA 

a) Poskytovateľ realizuje Projekt s názvom „Vybudovanie informačno-komunikačnej siete" 
a Škola prejavila záujem o aktívnu účasť v Projekte; 

b) Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja) v rámci operačného programu Výskum a Vývoj;  

c) Zmluvné strany majú záujem určiť rozsah a hranice ich existujúcich a budúcich práv a 
povinností vo vzťahu k vyššie uvedenému, uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu, a to za 
podmienok ďalej uvedených. 

 
 

Čl. I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Pre účely tejto Zmluvy sú stanovené nasledovné definície: 

1.1. „Dodávateľ“ znamená príslušnú tretiu stranu, ktorá na základe zmluvného vzťahu 
s Poskytovateľom zabezpečuje v rámci Projektu dodávku Tovaru a poskytovanie 
podporných služieb za účelom riadneho vybudovania a následnej odbornej podpory pri 
prevádzke Informačno-komunikačnej siete; 

1.2. „Informačno-komunikačná sieť“ je komunikačná sústava skladajúca sa z 25 
Komunikačných bodov vzájomne prepojených a umožňujúcich medzi sebou vzájomnú 
komunikáciu a zdieľanie informácií (centrálny komunikačný bod umiestnený 
v priestoroch Poskytovateľa, 24 komunikačných bodov umiestnených v rámci 
Slovenskej republiky v priestoroch vybraných škôl) a centrálnej riadiacej platformy 
skladajúcej sa z  hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre potreby riadenia tejto 
Informačno-komunikačnej siete; 

1.3. „Informačné podujatie“ je stretnutie zástupcov Školy, zástupcov iných škôl, ktorí 
prejavia záujem alebo iných osôb určených Poskytovateľom v priestoroch 
Komunikačného bodu za účelom vzájomného informovania sa o aktivitách, 
výsledkoch, výstupoch týkajúcich sa operačného programu Výskum a vývoj ako aj 
podpore Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja pre Slovenskú republiku (v 
nadväznosti na operačný program Výskum a inovácie); 

1.4. „Komunikačný bod“ je komplexný súbor technických zariadení umožňujúci 
pripojenie sa do Informačno-komunikačnej siete, ktorý je inštalovaný 
v priestoroch/miestnostiach Školy a umožňuje jeho účastníkom vzájomnú 
komunikáciu a zdieľanie informácií medzi ostatnými komunikačnými bodmi v rámci 
Informačno-komunikačnej siete; 

1.5. „Odovzdávací protokol“ je dokument, ktorý podpíše pri odovzdaní Tovaru štatutárny 
zástupca Školy, alebo oprávnená osoba v zmysle Čl. VII, bodu 7.2 tejto Zmluvy v 
rámci odovzdania Tovaru späť Poskytovateľovi v zmysle Čl. V, bod 5.1.14 tejto 
Zmluvy; Odovzdávací protokol musí byť vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, 
pričom jeden je určený pre Školu. 

1.6. „Oprávnené osoby“ sú osoby určené pre účely komunikácie v súvislosti s plnením 
záväzkov a predmetu tejto Zmluvy podľa podmienok tejto Zmluvy a sú definované 
v čl. VII, bodu 7.2 tejto Zmluvy. 

1.7. „Preberací protokol" je dokument, ktorý podpíše pri preberaní Tovaru štatutárny 
zástupca Školy, alebo oprávnená osoba v zmysle čl. VII, bodu 7.2 tejto Zmluvy v 
rámci preberania dodávky Tovaru v zmysle Čl. V, bod 5.1.12 tejto Zmluvy; Preberací 
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protokol musí byť vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, pričom jeden je určený pre 
Školu. 

1.8. „Projekt“ znamená súbor aktivít zúčastnených osôb zameraných na vybudovanie 
a prevádzku Informačno-komunikačnej siete, zriadenie a prevádzku Komunikačných 
bodov, realizovanie Informačných podujatí za účelom informovania o výstupoch a 
výsledkoch aktivít operačného programu Výskum a vývoj ako aj informovania o 
podpore Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja pre Slovenskú republiku vrátane 
zabezpečenia projektového riadenia aktivít operačného programu Výskum a vývoj (v 
nadväznosti na operačný program Výskum a inovácie); 

1.9. „Služby zaškolenia“ znamená súbor činností Dodávateľa v rozsahu školení osôb 
určených Školou, v špecifikácii podľa požiadaviek Poskytovateľa, v súlade 
s Projektom; Škola je povinná poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť; 

1.10. „Škola“ znamená vybranú strednú školu (gymnázium) v rámci SR zo strany 
MŠVVaŠ SR, ktorá je zaradená do siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v ktorej prebieha sústavná príprava na povolanie. Vybraná Škola splnila 
kritéria na zaradenie do Projektu a to najmä z hľadiska vhodnosti priestorov pre 
zriadenie video konferenčnej miestnosti, disponibilnej rýchlosti pripojenia na Internet, 
pri zohľadnení geografickej polohy Školy v rámci SR tak, aby bolo rozmiestnenie 
Komunikačných bodov v rámci celého územia SR efektívne a relatívne dostupné aj 
z iných miest SR. Zároveň sa prihliadalo aj na hľadisko kvality výučby a informácie o 
využívaní informačno-komunikačných technológií v procese výučby získaných 
z verejne dostupných zdrojov.  

1.11. „Tovar“ znamená plnenia vrátanie hnuteľných vecí, počítačových programov a ich 
nosičov, súborov prístupových dát, licencií a iných majetkových práv vrátane práv 
duševného vlastníctva, technických riešení a pod., ktoré Dodávateľ na základe 
zmluvného vzťahu s Poskytovateľom dodá a inštaluje v priestoroch Školy a Škola ich 
na základe oznámenia Poskytovateľa v súlade s touto Zmluvou prevezme formou 
podpísania preberacieho protokolu; 

 
 

Čl. II 

ÚČEL ZMLUVY 

2.1. Základným účelom tejto Zmluvy je vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej 
spolupráce Poskytovateľa a Školy v rámci Projektu. 

2.2. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie účasti Školy v Projekte spočívajúci v umožnení 
zriadenia a zabezpečení sprístupnenia Komunikačného bodu v rámci Informačno-
komunikačnej siete na základe požiadaviek Poskytovateľa na základe vzájomnej dohody 
Zmluvných strán. 
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Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda o: 
3.1.1. účasti Školy na Projekte a rozsahu tejto účasti; 
3.1.2. záväzku Poskytovateľa zabezpečiť Škole poskytnutie plnení v zmysle Čl. VI. tejto 

Zmluvy  k zabezpečeniu účasti Školy na Projekte; 
3.1.3. záväzku Školy poskytnúť súčinnosť pri poskytnutí plnení podľa bodu 3.1.2 tejto 

Zmluvy; 
3.1.4. rozsahu a forme vzájomnej spolupráce Poskytovateľa a Školy pri realizácii Projektu; 
3.1.5. podmienkach dodania jednotlivých častí Tovaru Škole príslušným Dodávateľom. 

  
3.2. Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán 

uvedených v tejto Zmluve alebo vyplývajúcich z realizácie ustanovení tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. IV 

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY  

4.1. Škola týmto vyhlasuje a zaručuje sa Poskytovateľovi a berie na vedomie, že Poskytovateľ 
uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky: 

4.1.1. Škola je právnickou osobou s právnou subjektivitou, založenou a existujúcou podľa 
práva Slovenskej republiky, je minimálne jeden rok predchádzajúci uzavretiu tejto 
Zmluvy zaradená do siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a má 
oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu v celom jej rozsahu; 

4.1.2. Osoba/osoby uzatvárajúce túto Zmluvu v mene Školy sú plne oprávnené túto Zmluvu 
v mene Školy uzavrieť. 

 
 

Čl. V 

PRÁVA A POVINNOSTI ŠKOLY 

5.1. Škola sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje: 
5.1.1. v rámci účasti na Projekte riadiť sa pokynmi a usmerneniami Poskytovateľa; 
5.1.2. dodržiavať Zmluvnými stranami dohodnutý harmonogram Informačných podujatí; 
5.1.3. vyčleniť zamestnanca Školy pre podporu a realizáciu Projektu, ktorý bude 

prostredníctvom Dodávateľa riadne zaškolený na odbornú manipuláciu 
Komunikačného bodu; 

5.1.4. vyčleniť miestnosť pre zriadenie Komunikačného bodu; kapacita tejto miestnosti 
musí byť minimálne pre 6 ľudí; miestnosť umožní účastníkom organizovaného 
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Informačného podujatia možnosť dlhodobejšieho sedenia s priamym výhľadom na 
technické zariadenia/Tovar umiestnené v rámci tohto Projektu; 

5.1.5. využívať Komunikačný bod len pre účely určené a schválené Poskytovateľom 
v súlade s realizáciou Projektu; 

5.1.6. zabezpečiť primeranú ochranu proti poškodeniu a/alebo odcudzeniu Tovaru 
umiestneného vo vybranej miestnosti Školy a v prípade nevyužívania tejto miestnosti 
zo strany Školy zabezpečiť jej riadne uzamknutie a uzatvorenie proti vstupu 
nepovoleným osobám; 

5.1.7. zabezpečiť prístup účastníkov do miestnosti Komunikačného bodu v deň konania 
Informačného podujatia v čase medzi 8:00 – 15:00, pričom čas a dátum konania 
Informačného podujatia bude oznámený Poskytovateľom najneskôr 5 pracovných 
dní pred konaním Informačného podujatia a bude podliehať vzájomnej dohode 
Zmluvných strán; čas konania Informačného podujatia bude možné v odôvodnených 
prípadoch a v prípade súhlasu oboch Zmluvných strán dohodnúť aj mimo 
stanoveného času konania v zmysle tohto bodu Zmluvy; 

5.1.8. zabezpečiť prístup do miestnosti Komunikačného bodu osobám/účastníkom podľa 
zoznamu účastníkov, ktorý najneskôr deň pred konaním Informačného podujatia 
poskytne Poskytovateľ, resp. účastníkom na základe predloženia pozvánky zo strany 
Poskytovateľa na Informačné podujatie; 

5.1.9. počas konania podujatia zabezpečiť dohľad vybraného zamestnanca Školy, ktorý 
zabezpečí podporu účastníkom podujatia, smerovanie účastníkov do Komunikačného 
bodu ako aj zabezpečenie základného občerstvenia pre účastníkov podujatia podľa 
pokynov Poskytovateľa a to na základe rozsahu informačného podujatia; náklady na 
zabezpečenie občerstvenia je možné zo strany Školy nárokovať si na preplatenie a to 
na základe vystavených faktúr zaslaných na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy s priložením podporných dokladov preukazujúcich zakúpenie 
občerstvenia (napr. pokladničných blokov); cena za občerstvenie musí byť primeraná 
obvyklým cenám na trhu v danom čase a mieste; 

5.1.10. zabezpečiť vyplnenie prezenčnej listiny zo strany účastníkov Informačného podujatia 
– vzor prezenčnej listiny bude zaslaný zo strany Poskytovateľa; 

5.1.11. na základe oznámenia Poskytovateľa o podrobnej špecifikácii Tovaru, termínu jeho 
dodania ako aj termínu dodania Služby zaškolenia, vykonaného najmenej 3 pracovné 
dni vopred pred jeho uskutočnením, bez výhrad prijať plnenia poskytnuté v súlade s 
touto Zmluvou a poskytnúť Poskytovateľovi a/alebo Dodávateľovi všetku súčinnosť 
potrebnú k ich riadnemu poskytnutiu;  

5.1.12. riadne a v celom rozsahu, v súlade so skutočným stavom potvrdiť a podpísať 
Preberací protokol pri preberaní Tovaru v súlade s touto Zmluvou; 

5.1.13. umiestniť všetky technické prostriedky, na ktorých bude Projekt realizovaný (Škola 
prevezme tieto prostriedky ako súčasť dodania Tovaru podľa tejto Zmluvy) v 
priestoroch Školy a realizovať činnosti v rámci Projektu na týchto technických 
prostriedkoch; 

5.1.14. v prípade ukončenia zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, zániku alebo vyradenia 
zo siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov odovzdať/ vrátiť obratom 
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Tovar ako celok, tak ako bol prebratý na základe tejto Zmluvy späť Poskytovateľovi, 
o čom bude vyhotovený odovzdávací protokol o odovzdaní tohto Tovaru; 

5.1.15. bezodkladne písomne alebo emailom oznámiť oprávnenej osobe Poskytovateľa 
prípadné poruchy Komunikačného bodu alebo poškodenia/vady Tovaru v zmysle 
tejto Zmluvy oproti stavu v akom bol Tovar prevzatý v súlade s Čl. V, bod 5.1.12 
tejto Zmluvy. Vzájomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať 
v zmysle Čl. VII tejto Zmluvy; 

5.1.16. na základe spolufinancovania dodaných Tovarov a Služieb v rámci Projektu 
z prostriedkov Európskej únie sa Škola zaväzuje strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným Tovarom a súvisiacimi službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre 
Projekt vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to 
oprávnenými osobami (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním 
poverené osoby, Útvarom následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, príslušnou Správou finančnej 
kontroly, Certifikačným orgánom a nimi poverenými osobami, Orgánom auditu a 
jeho spolupracujúcimi orgánmi a nimi poverenými osobami, splnomocnenými 
zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osobami prizvanými 
uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a Európskeho spoločenstva a ďalšími oprávnenými osobami) a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť; 

5.1.17. že si je plne vedomá podpisom tejto Zmluvy svojej zodpovednosti za akúkoľvek 
škodu vzniknutú porušením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, alebo 
akýmkoľvek iným neodborným konaním v súvislosti s prevádzkou Komunikačného 
bodu mimo pokynov Poskytovateľa a zároveň sa zaväzuje, že v prípade vzniku 
takejto škody, túto v celosti nahradí, a to uvedením do pôvodného stavu, pokiaľ je to 
možné a účelné, alebo peňažnou náhradou. 

5.1.18. po dobu trvania tejto Zmluvy a/alebo akéhokoľvek svojho záväzku vzniknutého 
z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou/s ním, nepostúpiť ani inak nepreviesť svoje 
práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa. 

 
 

Čl. VI 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
6.1.1. umožniť Škole účasť na Projekte; 
6.1.2. zriadiť a zabezpečiť Škole sprístupnenie Komunikačného bodu v rámci Informačno-

komunikačnej siete; 
6.1.3. zabezpečiť dodanie Tovaru v zmysle tejto Zmluvy Škole prostredníctvom 

Dodávateľa; 
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6.1.4. oznámiť Škole termín dodania jednotlivých súčastí Tovaru, ako aj ich identifikáciu 
umožňujúcu ich riadne prevzatie Školou v súlade s podmienkami určenými touto 
Zmluvou; 

6.1.5. zabezpečiť poistenie majetku dodaného Poskytovateľom podľa bodu 6.1.23 
a umiestneného v miestnosti Komunikačného bodu; 

6.1.6. zabezpečiť Služby zaškolenia vybraných zamestnancov Školy zo strany 
Poskytovateľa ako aj prostredníctvom Dodávateľa pre zabezpečenie prevádzky 
Komunikačného bodu; 

6.1.7. oznámiť Škole dátum a čas konania Informačného podujatia najneskôr 5 pracovných 
dní pred konaním Informačného podujatia; 

6.1.8. zaslať Škole zoznam účastníkov Informačného podujatia najneskôr deň pred 
konaním Informačného podujatia, alebo oznámiť Škole, že vstup na Informačné 
podujatie bude na základe predloženia pozvánky; 

6.1.9. refundovať, tzn. poskytnúť finančnú náhradu za náklady vynaložené Školou na 
občerstvenie účastníkov informačného podujatia a to na základe vystavených faktúr 
zo strany Školy v súlade s bodom 5.1.9 tejto Zmluvy. 

6.1.10. zabezpečovať prostredníctvom Dodávateľa servisnú podporu:   
6.1.10.1. v prípade incidentov znemožňujúcich používanie systémov a zariadení 

s vysokou dôležitosťou, kedy  neexistuje postup pre náhradné riešenie 
problému použitím bežných postupov v kompetencii správcu systému 
resp. zariadenia, od pondelka do nedele od 0:00 hod do 24:00 hod, 365 
dní v kalendárnom roku, s nástupom na opravu do 1 hodiny od okamihu 
nahlásenia predmetnej poruchy (incidentu). Dodávateľ v týchto 
prípadoch garantuje vykonanie opravy do 24 hodín od nahlásenia 
predmetnej poruchy (incidentu); 

6.1.10.2. v prípade incidentov obmedzujúcich používanie systémov a zariadení 
pre skupinu používateľov spôsobujúce významné problémy pri 
používaní (prekonateľné dočasným náhradným postupom) od pondelka 
do nedele od 0:00 hod do 24:00 hod, 365 dní v kalendárnom roku, s 
nástupom na opravu do 4 hodín  od okamihu nahlásenia predmetnej 
poruchy (incidentu). Dodávateľ v týchto prípadoch garantuje vykonanie 
opravy do 5 pracovných dní od nahlásenia predmetnej poruchy 
(incidentu); 

6.1.10.3. v prípade incidentov systémov, resp. zariadení s nízkou dôležitosťou, 
ktoré majú dopad na malý počet používateľov (spravidla jeden) od 
pondelka do piatku od 7:00 hod do 18:00 hod okrem štátnych sviatkov, 
ak je porucha nahlásená najneskôr do 15:00 hod,  s nástupom na opravu 
do 6 hodín od okamihu nahlásenia predmetnej poruchy (incidentu). 
Dodávateľ v týchto prípadoch garantuje vykonanie opravy do 5 
pracovných dní od nahlásenia predmetnej poruchy (incidentu); 

6.1.10.4. v prípade incidentov zariadení a systémov bežnej prevádzky s najnižšou 
prioritou od pondelka do piatku od 8:00 hod do 16:00 hod okrem 
štátnych sviatkov, ak je porucha nahlásená najneskôr do 15:00 hod,  s 
opravou zariadení u Dodávateľa, v prípade rozmernejších zariadení 
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v mieste ich umiestnenia. Dodávateľ prevezme zariadenia na mieste ich 
umiestnenia. Dodávateľ v týchto prípadoch garantuje vykonanie opravy 
do 10 pracovných dní od nahlásenia predmetnej poruchy (incidentu). 

6.2 Poskytovateľ má právo kedykoľvek počas trvania Zmluvy vykonávať vo vzťahu ku Škole 
kontrolu dodržiavania podmienok a povinností Školy dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

Čl. VII 

OZNÁMENIA A DORUČOVANIE 

7.1 Všetky oznámenia medzi Poskytovateľom a Školou tykajúce sa tejto Zmluvy musia byť 
vykonané v písomnej podobe, doručované buď osobne alebo inou formou registrovaného 
poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo 
dohodnuté inak. Písomnú formu považujú Zmluvné strany za zachovanú aj v prípade 
elektronickej komunikácie (email). Podanie urobené elektronickou cestou sa považuje za 
doručené momentom potvrdenia adresáta o prijatí zaslaného na adresu určenú druhou 
Zmluvnou stranou. Doručením sa rozumie prijatie zásielky jednou Zmluvnou stranou, 
ktorej bola adresovaná. Dôležité písomnosti týkajúce sa zmeny práv a zmluvných 
povinností podľa tejto Zmluvy sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom 
doporučenej zásielky. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie v súvislosti s plnením 
záväzkov a predmetu tejto Zmluvy boli určené tieto Oprávnené osoby: 

Za Poskytovateľa: 

Meno, Priezvisko:  Ing. Roman Rodák 

email:    roman.rodak@minedu.sk 

tel.:    0918 / 738 877 resp. 02/593 74 591 

Korešpondenčná adresa: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia štrukturálnych 
fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Za Školu: 

Meno, Priezvisko:  PaedDr. Eleonóra Porubcová 

email:    elen.p@centrum.sk 

tel.:   0905 734 900 resp. 046/542 33 67 

Korešpondenčná adresa:  

PaedDr. Eleonóra Porubcová, Gymnázium VBN Prievidza, Matice slovenskej 16, 97101 
Prievidza 
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7.3 Zmenu oprávnenej osoby Zmluvná strana oznámi druhej Zmluvnej strane. Súhlas druhej 
Zmluvnej strany nie je potrebný.  

 
 

Čl. VIII 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. decembra 2020. 
8.2 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy môže ktorákoľvek Zmluvná strana 

odstúpiť od tejto Zmluvy, a to v prípade porušenia zmluvných povinností druhou 
Zmluvnou stranou resp. z dôvodov uvedených v zákone č. 40/1964 Zb.; účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej 
Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane doručené. 

8.3 Za porušenie Zmluvy sa považuje najmä nedodržanie práv a povinností uvedených v 
Čl. V. a Čl. VI tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
a vznikajúce ustanoveniami Zákona o správe majetku štátu, Občianskeho zákonníka a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

9.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

9.3 Táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona 
o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení) v spojení s 
ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 
47a Občianskeho zákonníka; Škola súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej 
príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov, a tiež disponuje 
písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Školu) na zverejnenie 
jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to zverejnenie 
Poskytovateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a § 5b zákona o prístupe k 
informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Poskytovateľa. 

9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať iba písomným, očíslovaným 
dodatkom k nej, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

9.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo sa ukáže ako 
neplatným podľa platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do 
akej je neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej 
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platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia neplatné 
ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude najviac 
približovať. 

9.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre Poskytovateľa a 1 
rovnopis pre Školu. 

9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcim, že ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, 
určité a nevyvolávajú žiadne pochybenia, a na znak súhlasu s ich obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave dňa  ... . ... . ........ 

 

Za poskytovateľa: 

 

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

Mgr. Norbert Molnár 

vedúci služobného úradu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

V  ..............................  dňa  ... . ... . ........ 

 

Za Školu: 

 

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

PaedDr. Eleonóra Porubcová 

riaditeľka školy 

Gymnázium Vavrinca Benedikta 
Nedožerského, Matica slovenskej 16, 971 01 

Prievidza 
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