
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. FMP/006 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov 

 

medzi:  

Čl. I. Zmluvné strany 

 

Realizátor:   Mesto Lučenec 

so sídlom:   Ulica Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec 

zastúpený:   PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec 

kontaktná osoba: Mgr. Matej Slaniniak, Oddelenie stratégie a prípravy projektov 

IČO:    00316181  

DIČ:     - 

a 

 

partner:   Obec Tomášovce 

so sídlom:   Partizánska  132/7, 985 56 Tomášovce 

zastúpený:   Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce 

kontaktná osoba Ing. Milan Haluška, kancelária EVS Novohrad 

IČO:    00316474 

DIČ:    2021251023 

 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je:  

1) Spolupráca realizátora Mesto Lučenec a partnera Obec Tomášovce na implementácii projektu  

„Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných 

rómskych komunít“ , kód projektu v ITMS2014+: 312061Z104 (ďalej len „projekt“) od účinnosti tejto 

zmluvy do 10/2023.  

2) Participácia na implementácii projektu metodickou a odbornou podporou projektového 

manažmentu v spolupráci realizátora a partnera.  

3) Participácia na publicite projektu. 

4) Spolupráca dohodnutá medzi zmluvnými stranami je bezodplatná. 

 

Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

I. Realizátor zabezpečí v rámci spolupráce:  

1) realizovať aktivity projektu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami, ktoré 

sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Komunikácia 

podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú osoby uvedené  v záhlaví 

tejto zmluvy.   

2) dodať partnerovi podklady potrebné pre spoluprácu najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. 

 

 

I. Partner v rámci spolupráce poskytne:  

1) metodickú podporu projektového manažmentu projektu, súčinnosť pri usmernení realizácie 

odborných aktivít projektu, súčinnosť pri zostavení dokumentácie vyúčtovania projektu voči 

riadiacemu orgánu – v súlade s platnými príručkami príslušnej Výzvy a Zmluvou o poskytnutí 

finančného príspevku. 



2) súčinnosť pre realizačné riešenie zvolenej propagácie s Realizátorom podľa vzájomne dohodnutých 

termínov, bez zbytočného odkladu,  

3) súčinnosť pri šírení informácie o aktivitách, výstupoch a výsledkoch projektu pomocou vlastných 

informačných a propagačných kanálov.   

  

III. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu 

podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.  

 

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.  

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po dohode 

oboch zmluvných strán.  

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

4) V prípade, že partner, alebo realizátor nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môžu partner, alebo 

realizátor od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

riadia Obchodným zákonníkom.  

5) Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými právnymi predpismi.  

6) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola 

uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.  

 

 

 

    V Tomášovciach, dňa 7.3.2022                     V Lučenci, dňa 3.3.2022 

 

 

 

 

          ––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––––  

            za Partnera        za Realizátora  

 

      Ing. Ján Mičuda                                                         PhDr. Alexandra Pivková 

      


