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pri i*pl.-*tecii 1lro;cXtovi,ch aktir,ít
v rámci národného projektu ,,Škola otvorená všetkým"

o vzájomnej spolupráci

uzatvorená nazák\ade § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v zneni neskorších predpisov
medzi;

Názov:
Sídlo:

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova1 1. P.O.BOX 58. 850 05 Bratislava

tČo:

00 1 64348

DIČ:
Bankové spojenie:
čísloúčtuIBAN:
Zriadené:

2020798714
Štátna pokladnica
SK06 8l80 0000 0070 00l82192
Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
rozpočtová or ganizácia
Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., generálna riaditel'ka

Zastúpené:
(d'alaj lan " MP(' ")

a

Zriad' ov atel' Základ
Sídlo:

n

ei ško ly

tČo:

Bankové spojenie:
Císlo účtuIBAN:
Štatutárny zástupca:
(d'alej len "Zriad'ovatel"' )

:O b

ec

Marcelová

Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
00306550
všeobecná úverová banka
SK83 0200 0000 000022729142
Ervin Varga

Sídlo:

Zák|adná škola s vyučovacímjazykom maďarským Magyar
Tanítási Nyelvú
Cesta na víškuI,946 32 Marcelová

Bankové spojenie:
čísloúčtuIBAN:
Štatutárny zástupca:

378 66 800
všeobecná úverová banka
SK41 0200 0000 00l63522385I
Mgr. Róbert Duka

základná škola:
IČo:

(d'alej len "

ZŠ")

(d'alej spolu ako ,,Zmluvné strany")

Zrrlluvné strany sa dohodli pri rešpektovarlí všcobecrrc zál iizrlých právnych predpisov Slovenskej
republiky ako aj Európskej ťlnie. ktorýrlije Slovcnská republikaviazaná.
na naslcdovnotrr zncní

znlluvy:

čl, t
Úr,odné ustanovenia

(

l

)

- prár,nl, ránrec zm|uvv

Prár,tre akty Európskej únie:

parlamcntu a Rady (EÚ) č. 130312013 zo 17. dcccrnbl,a 2013.
ktorÝm sa stano\Iujú spoločnéustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozl'oja.
Európskorl sociálnom íbnde, Kohéznom fondc, Európskorrr pol'nohospodárskonl foncle Pre
rozr oj r.idieka a Er_rrópskom námomom a rybárskom fonde a ktorýln sa stanovujú vŠeobecné
Llstaílovellia o Európskorn fonde regionálneho rozvoja, Európskorn sociálnortr fonde,
Ktlhelznol-t-t íbndc a Európskom nátnomom a rybárskom fondc, a ktoýrrr sa zruŠu.jc
nariadenie Rady (ES) č. l0li3/2006 (ďalej len,,Všeobecné nariadenie");
\ariaclenie Európskcho parlamentu aRady (EU) č. 130412013 zo 17. decetnbra 2013
o Európskotn sociálnotn fonde a o zrušenínariadenia Rady (ES) č. l08112006 r' Platnom

a) Nariadcnic Európskcho

b)

c)

d)

zl-t,,-ní;

Ztrrluva o Európskej únii a Zrnluva o fungovaní Európskej únie;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 96612012 z 25.októbra
20l2. o rozpočtových pravidláclr, ktoró sa vzt'ahujú na všcobecný rozpočct Únie, a ztuŠcní
nariadenia Rady (ES. Euratonr) č. 160512002;'

e) NariadenieRady(EÚ,EURATOM)č,

a)
b)

c)

131112013z2.decer-rrbra2013.ktoryllsaustanovuje
viacročný finančný rámcc na roky 2014 - 2020 v platnom zncni.
(2) Právne predpisy Slovenskej republiky:
Zákcn č. 292l20l4 Z. z. o príspcvku poskytovanom z curópskych Štr.rkturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisovl
Zákon 52312001 Z. z,. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
nicktorých zákclnov v zncní ncskorších predpisov;
Zákon č.35712015 Z, z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorýclr
zákonor,;

Zákon č. 5 l3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne skorších predpisov.
Zákon č. 40l1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov;
0 Zákon č. 358/20l5 Z,. z. oúprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a rnininlálnej
ponloci a o zfflcnc a doplncní nicktoých zákonov (zákon o štátnej pomoci);
g) Zákon č. 57512001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení v znení neskorších predpisov;
lr) Zákon č. 343l2}l5 Z. z. o verejnotn obstarávaní a o zlnene a doplnení niektoýclr zákonov
v znení neskoršíclipredpisov;
i) Zákon 43l 12002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov;

d)
c)

Zákon č. 2|Il2O00 Z. z, o slobodnom prístupc k iníbrmáciárn a o zmene a doplncní
niektorých zákonov (zákon o slobode inforrnácií) r, znení neskoršich predpisov;
k) Zákon č. 122120|3 Z. z, o ochratre osobných údajov a o zfilelle a cloplrrení niektorých zákonov
v zncní zákona č.84l20l4 Z. z:
l) Zákt>n č. 59'712003 o financovaní základných škól, stredných škól aškolských zariadení
v znení neskorších predpisol,;

J)

2
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/

rn) Zákon č.24512008 Z. z. or,ýchovc arzdcláraní (školský zákon) aozmcnc adoplncni
niektorých zákonov v znení neskoršíclr 1lredllisor:
n) Zákon č. 59612003 Z. z. o štátncj sprtir,.- r, školstve a školskej samospráve a o zmelle
a doplncní nicktorých zákonov v zncní ncskoršich prcclpisov;
o) Zákon č. 31'712009 Z. z. o pedagogických zarllcstniincoch a odborných zamestnancoch
a o zlnene a doplneni niektorých zákonov v znetlí tlcskorších predpisov;

(3)

Postupy a pravidlá r,yplývajúce z prál,nych predprsov uvedených v bodoclr 1 a 2
tohto článku Zrnluvy:
a) v zadávacích podnlicnkaclr písomnóho vyzvania, na základc ktoróho bol národný projckt
,,Škola otvorená r,šetkÝrll" predložený;
b) schr.álenej Žiadosti o poskytnutie NFP (d'alej aj ,,ŽoNFP");
c) v Zmluvc o poskytnuti ncnávratnólro finančnóho prispcvku (ďalc.1 aj ,.zmluva o NF-P")
uzatl orcnej nredzi prilírnirtel'om a poskytovatel'om vrátane jej ÚČinných dodatkov.

čl. z
Základné deíinície a pojmy

1) Táto zmluva využívaprc zvýšcnic právnej istoty zlnluvných strán dcfinícic. ktoró
sú uvedené v článku l prílolry č. l Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspel'ku,
ktotýnli sú všcobecnézmluvné podrrrienky (d'alej ,,YZP") zverejnené v centrálnoln registri zrrllúv
(

a projcktov.

a)
b)
c)
d)
c)
í)

c)
h)
i)

(2) Ďalšic definicie na ťrčelytejto Zmluvy:

Mirristcrstvo práce, sociálnyc|r vecí a rodiny Sloverrskej republiky ako
riadiaci orgán v zastúpcní Ministerstrlo školstva, vedy, výskumu a športu Slovcnskcj
republiky ako sprostredkovatel'ský orgán:
Projekt - rrárodriý projekt ,,Škola otvorená všetkým" (ďalej .,NP ŠOV"),
MPC Mctodicko-pedagogické ccntnrm subjckt (prijírnatcl') uvcdcný v žiadosti
o poskytnutie nenávratného finarrčného príspevku, ktorý podpisuje Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančnéhoprispevku a zodpovedá za finančnúa vecnú stránku Projektu;
ZŠ subjekty uvcdcnó v Žiadosti o ncnávratný finančný príspcvok, ktoró sa zúčastňu.júna
Projekte a sú zaznrluvnené s MPC na základe tejto Zniluvy o spolupráci týkajúcej sa
realizácie Projektu ako Ztnluvné strany;
Zriad'ovatel' každá obcc, ktorá r,zmyslc ustanovcní § 6 a nasl. zákona č. 59612003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej sanlospráve a o zlnene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpistlv, zriad'uje základnú školu;
Bankový účctMPC - bankový účctv Štátncj pokladnici vedený v EUR uvcdcný pri
identifikácii MPC ako Zmluvnej strany;
Bankový účetzriad'ovatel'a ZŠ- bankový účetvederrý v EUR uveclený pri identifikácii
zriacl'ovatcl'a ZŠako Zmluvncj strany a v súladc s prílohou k tcjto Zmluve a dcpozitný účet
Poskytovatel'

-

podl'a oznátnenia zriadovatel'a ZŠ;
Barrkový účetZŠ- bankový účetvedený v EUR uvedený pri identifikácli ZS ako Zrnluvnej
strany a v súlade s prílohou k tejto Zmluve;
Zrriuva- táto Zrnluva o vzájonlnej spolupl-áci pri irnplelnentácii projektových aktivít v rárnci
národného projcktu ,.Škola otvorcná všctkýrn" uzatvorená mcdzi Ztnlur,nýnli stranami:
(3) Použitéskratky, pod ktorými sa rozttnlie:

a) PA pedagogický asisterrt;
b) OZ odborný zatlcstnancc;
c) CVS celodenný výchovný
cl)

systénl;

SZP - sociálne znevýhodnené prostredie;

*Ý..,;,
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e)
1)
g)
h)

MRK- marginalizované rómske komunit1,:
IMV - inkluzívny model vzdelávarria:
PZ

-

E,SF

tým pedagogický zamestnanec;
- Európsky sociálny fond.

čt. :
predmct zmlurry

(1)

Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ
z prostriedkov ESF a vymedzenie zmluvných podmienok. práv a povinností Zmluvných strán
podiel'ajúcich sa na implenrentácii projektových aktivít v rámci Proiektu.
(2) Zmlw,a určuje aj požiadavky týkajúce sa správneho manažmentu prostriedkov
finančnéhopríspevku priznaného na rea|izáciu Projektu zo strany Zmluvných strán. ako aj
podmienky týkajúce sa vrátenia finančných zdrojov, ktoré boli vydané neoprávnene.
(3) MPC sa zavázuje, že na základe tejto Zmluvy pri implementácii projektor,ých
aktir,ít v rámci Projektu bude postupovat' v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v súlade so
r,šetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje.
(4) ZŠaZriaďovatel' sa podpisom tejto Zmluvy zavázujú. že budú v rámci vzájomnej
spolupráce pri implementácii projektových aktivít v rámci Projektu zabezpečovat'všetky činnosti
a aktivity v súlade s ustanoveniami tejto Zm|uvy a platnými vnútornými predpismi a procesnými
postupmi vydanými MPC.

CI.4
Doba platnosti zmluvy

(1)

Zmllva nadobúda platnost' ku dňu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami,
účinnost'nadobúdadeň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvasauzatvára na dobu
rea|izácie projektovej aktivít od doby účinnostiZmluvy do 31.08.2019.

čt. s
Práva a povinnosti MPC

(l)

MPC zodpovedá za celkovú koordináciu, riadenie

a implementáciu Projektu. Je

najmá zodpovedné zazabezpečenie správneho riadenia finančných príspevkov určených na
reallzáciuProjektu všetkými ZŠpodielajúcimi sa na implementácii projektových aktivít.
(2) Výhradne MPC má právo kontaktovat' sa s Poskytovatelom.
(3) MPC má právo vyžad,ovat' od ZŠ,resp. Zriadovatela všetky dokumenty
a informácie, ktoré mu umožňujúrealizáciu povinností voči Poskytovatel'ovi určených v Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku pre Projekt.
(4) MPC je povinné:
a) zabezpečtt' správnost' realizácie Projektu a bezodkladne informovat' ZS a Poskytovatel'a
o všetkých skutočnostiach, ktoré móžu mať negatívny vplyv na lehoty a rozsah aktivít

b)

c)

Projektu:
poskytovat'ZŠ oprávnené dokumenty a informácie získané od Poskytovatel'a, ktoré móžu byt'
potrebné pri realizácii ich aktivít, a to v papierovej ako aj elektronickej verzii;
monitorovať a evalvovat'postup reďrizácie meratel'ných ukazovatelov (ciel'ov) Projektu;

4
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L/
l
:

bczodkladne prcr,áclzat' príslušnó časti 1lnančnóho príspcvku v sirvislosti s rcfundáciou
oprávnenej ceny práce PAaOZ naBankor,ó úety ZŠ(pokial'ZŠ rná zriadený l'lastný irČet)
piostredníÓtvom Bankového účtuZriad'ovatel'a ZŠ.
c) koordinovať intbrrnačnó aktivity rcalizované ZŠvypl}vajicc zustanovcní uvcdcných
v Zmluve o poskytnutí nenál,ratného finančnélto príspel,kr.r,
irnplemerrtovať aktivity dohodnuté so ZŠ,ktoré sú ttevyltnutnó pre úplrrúrealizáciu ciel'ov

d)

g)

h)

Projcktu;
na podporu projektových aktivít poskytnút'každei ZŠdidaktickú a nrateriálnur podporu za
pojrnienok určených MPC v prípade. ak tlenastatle objektíl,nc r-repredl,Ídatel'ná a objektíl'ne
ncodvrátitcl'ná skutočnost', ktorá zabraňujc tomuto plncniu zo strany MPC;
MpC sa zavázuie v znlysle Čt. S Uoa 4 písm. d) tejto Zrnluvy refundovat'oprár'nenú cenu
práce pA a oZ, prijatých na pracovllút zmlulu na novovytvo,retlé pracovnó rnie.stoia Po
prcdložcníúplnc1 o".pie.rn.1 podpornej clokumcntácic zo strany ZŠ(špccifrkovaná u Č1. Z bod
i písnr. d) a č|. 8 body 1 a 2 tejto Znlltrvy). Výška refundovaného osobného ohodnotenia. ako
aj oclrlleny P A a 07, podliehajú predchádzajúce tnu sclrváleniu zo strany MPC.

čt.0
povinnosti zriad'ovatcl'a
Zriad'ovatel' je povinný prevádzať finar-rčné prostriedky poskytrruté MPC na
Bankol,ý účctZŠ(pokial' má ZŠzriadcný 1,1astný bankový účet)v celotn rozsahu a lcn na ÚČcl
delrnoranÝ Ztnlurou.
(2) Zriad'ovatel' sa zavázuje vytvorit' rezervu finančnýclr prostriedkov z vlastných
zdrojoy a v prípadc potrcby ich poskytnúťZŠna prcklcnutie časovóho ncsÚladu mcdzi výPlatou
mrdy ln o Óz urefundáciáu opiávnenej ceny práce za podrnienok uvedených v Čl. 7 bod 3 písm.

(l)

e) tejto Zlnluvy.

(3)

Zriad'ovatcl'rná prár,o na kontrolu ZŠ,či pclukazované f'inančnó prostricdkY MPC
sú použité jedine na účeldefinovaný zrnluvou v súlade s príslušnýmiprávnyrrii PredPisnri.
(4) Zriad'ovatel' súhlasís rylúčenírr-rpostúpenia akejkol'vek poh|'adávky voČi MPC
vypl}vajúccj z tcjto Zmluvy na trctiu osobu, bcz ohťadu na právny titul, právnu fbrnlu alebo
spósob postúpenia.

čl,l
Práva a povinnosti ZŠ

(1)

ZŠmá právo v akejkol'vek chvíli požiadať MPC, aby sa obrátilo na Poskytovatel'a
so žiadost'ou o poskynutie iníbrmácií potrebných pre správnu realizáciu ich Časti Projektu.
V takorn prípadc jc ZŠpovinná súčasncposkytnúť MPC všctky dólcžitó inforrnácie a dokurncntY
nevyhntttné pri pripravovani žiadosti o poskytnutie informácie
(2) ZŠsa v rámci realizácie Projektl zavázlle,.
a) vytvorit' pracovné podn-ricnky prc PA a OZ platených v rámci NP na dobu určitúodo dňa
účinnostiZnlluvy do 31.08.20l9 v súlade s.,Procesnýtll postupom _ k obsarJzovaniu
pracovných pozíciípcdagogických a odborných zamcstnancov v MŠ a ZŠ r' rámci
implenlentácie národného projektu ŠOV"(d'alej len ,.Procesný postup pre prijímanie PA a
OZ") počas implernentácie aktivít projektu;
b) implernentovat' rlo praxe pedagogický nrodel inkluzír,neho vzdelávania na ZS a CVS;
c) zabczpečit'. aby PA a OZ absolvovali inštruktážprc tínry podporujúcc inkluzívc vzdclávanic,
.

i
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v súladc s platnou lcgislatívou SR un,ožrrit' PA a OZ účast'na programoch kontinuálncho
vzdelávania v ránrci pontrky národných prclektor určených pre vzdelávanie pedagogických
rámci
zatnestnancov pracujúcich so žiakmi z MRK: PA a oz sa zúčastrriana vzdelávani v
plánu
ročného
novovývorcného programu v tcjto aktivitc (napr. zal-rrnutim vzdclávania do
kontinuálneho vzdelávania);
e) vykazovat' v rárnci štvrt'ročnéhoštatistickélro r,ýkazu o práci školy Škol(MŠvVŠSR)
1-04 PA a OZ hradcnÝch v rárnci Projcktu;
0 zverejňovat'príklady najlepšej praxe a svoje skúsenosti na webových stránkach vytvorených
v rátnci Projektu, resp. na u,ebovotrr sídlc MPCl
dopýovo oricntovanóho projcktu/projektov zo
g) v prípadc. ot i. zš prijímatcl,orrr
-EÚ,
prip. iných íinančnýchnrechaniztnor' (nórsky, ŠvajČiarskY
štiukiurálnych fonclov
prípaclne iné), zabezpečíneprekrývarrie výdavkov národného projektu s týrnito doPYtovoori cntovanými proj cktmi ;
h) poistit, n1ul.tok, Řtorý získa v ránrci didaktickej a rnateriálnej podpory dodane_1 l' rálllct

d)

Projektu;

rladit'sa pokynnli MPC pri implcmcntácii Projcktu;

i)

(3)

a)

b)

ZŠje povinná
prijímat,všctky opatrcnia ncvylrnutné pre včasnúa úplnúirnplcn-rcntáciu projcktových aktivít
v rárnci Projektu;
prijírnat' všetky nevyhnutné opatrenia pre umožnenie plnenia povinností MPC na základe
Žnrl.,r,y o NFP. Prcto jc ZŠpovinná poskyovať všctky dokumcnty a informácic požadované
MpC ; lehotách, kto;é mu urnožňujúrealizáciu povinností voči PoskYovate|'ovi urČených
v Zmluve o NFP;

c)
d)

e)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

v lchotách určcných MPC poskyovat' mu prc potrcby monitoringu a cvalvácic potrcbnó
doklady vo fonláte určenonr MPC;
pri uzatvorení pracovného pomeru poskytnút' MPC pre potreby refundácie oprzivnenej ceny
práce pA a oŽ všetky doklaay v súladc s ,,Procesným postupom k refundácii ccnY Práce
pedagogických a odborných zamestnancov v rámci implementácie národného projektu..Škola
otvorcná všctkým" (d'alcj len ,,Proccsný postup k rcfundácii");
použit, finančnéprostriedky poskytnuté z vlastných zdrojov Zriad'ovatel'a na Preklenutie
pA aOZ ajej refundáciou;
8asového ncsúladu medzi výplatou rnzdy
ucliovávať dokumentáciu súvisiacu s implernentáciou Projektu do dňa 31.08,2024 (v súlade
. Čt.l l Všeobecného nariadenia) - podl'a Zmluvy o NFP;
bezodkladrle infonnovať MPC o význarnných skutočnostiaclr, ktoré ovpIyvňujú sPrávnosť,
proi ektu;
včasnost", efektívnost' a komplexnost' reali zovaných aktivít
aktívnc sa zasadzovat' o descgregáciu. V prípadc identifikácie najvYPuklejŠÍchPrcjar-ov
segregácie - napr, oddelené vclrody, jedálne, toalety pre rórnskych a nerórnskYch Žiakov Po
uptyr-,uti lehoty na nápravu budc ZŠv plnej výške pozastavená refundácia rnzdových

výdavkov PA aOZ,
pre iderltifikáciu každej finančnej operácie je ZŠlZriad'ovatel' povinná viest' osobitrré
účtovnictvorealizácie Ěrojektu takýrr spósobom, aby bolo n-rožnéiclentif]kovat' kaŽdú
finančnúoperáciu v rámci Projektr.r v sírlade zo zákonom NR SR č. 43112002 Z. z,
o účtovníctvev znení neskorších predpisov;
znášat,plnú avýhradnú zodpovcdnosí' z.a realizáciu úloh, ktoré jcj boli pridclenó vrárnci
irnplernentácie Proj ektu;
zodpovedat' za odstránelrie zistcných nedostatkov pri realizácii úloh v rátnci irnplenrentácie
Projcktu.
zodpovedat' za bezpečnost' a ochranu zdravia žiakov počas implementácie pedagogického
n-rodelu školy s

CVS.

,I
e(

l

(4) ZŠsúhlasíso spracovilvaníttl ťrcia.jtlr r_,kalúcich sa Projcktu na účclyjcho
tnonitorovania, kontroly, evalvácie. 1lropagácic a htldntltenia.
(5) ZŠsúhlasís vylúčenínrpostťlllettia akc.jkol'r.ek polrl'aclár,ky vyplývajúcej z tejto
zrnluvy voči Mpc na trctiu osobu. bez ohl'adu na prál,ny titul, právnu fbtrnu alcbo spósob
postúpenia.

č,t s
Rozpočet a platbv

(1)

MPC poukazuje finančnéprostriedky na príslušnýBankový účctZŠ(pokial' ZŠ
tllá zriadený sanlostatný bankový účet)prostredníctvom Bankového ťrčtuZriad'ovatel'a ZŠ

v Pritncrancj výškc podl'a doručcných podkladov k refundácii uvedených v Proccsnoll postupe k
reíundáci i.

(2)

Rcfundácii podliehajťl iba výdavky, ktoré sa móžu považovať za oprár,netré

tra

základc uStanovcní prijatých v programových dokumentoch, MPC refundujc iba nrzdor,ó náklacly.
rzniknuté v súvislosti so vzniknutýrlli novovytvorenýrni tniestami PA a 07. podl'a podrrlienok
určených v Procesnonr postupe k prijímaniu PA aOZ.
(3) Prostriedky budú prcl,ádzané z Bankor,óho účtuMPC na Bankor,ý účctZŠ(pokial'
ZŠnrá zrladený satnostatný bankový účet)prostredníctvom Bankového účtuZriad'ovatel'a
uvedených v tejto Zmluve, prípadne depozitného účtuoznámeného ZŠalebo Zriad'ovatel'orn ZŠ
v lclrotách oznámcných MPC.
(4) ZŠlZriad'ovate|' sa zavázuje použit' poskytnuté firrančnéprostriedky lcn na účel
realizácie aktivít Projektu. ZŠlZriad'ovatel'uhradívýdavky na Projekt (teda cenu práce PA
a
OZ) z vlastných zdrojov a tic jcj budú prijcdnotlivých platbách rcfundované v oprár,ncncj výškc,
resP. PríPade konca kalendárneho roka tnzdové náklady za nresiac december vloženéna depozitný
ÚČct zo strany MPC po splnení podnrienok ZŠ.ZŠvznikne nárok na ílnančnéprostriedliy, t, j.
nárok na vyplatenic platby iba v prípadc. ak prcdložípríslušnépodklady
k žiadosti o platbu

MPC,uvedenévč1.7bod3písm.d)aČ1.8bodyla2tejtoZmluvy.Finančnéprostrieclky,ktorýrni
MPC rcfundujc ZŠmzdovó náklady na novovývorcnó pracovné tnicsta PA a OZ sú výlučne
určenén3 n6l,ýšenie mzdovýcll prostriedkov,

čt. q
Vrátenie prostriedkov

)

Ak bude na základe korltrolnýclr úkonov realizovaných oprávnenýnli orgánrrri alebo
na základc iných zdrojov zistenó. že danáZŠ alcbo Zriad'ovatel'využryú cclý alcbo čast'ílnančnóho
(l

PrísPevku V rozpore s jeho určenírn,bez dodtžania platných postupov alebo sa zistí, že získali
ProstriedkY nezákonIle alebo v tladrnerncj výške, sú ZŠale|:o Zriad'ovate|' povinní tieto
Prostricdky vt-átit'. primcranc ccló alebo sčasti, podl'a poklmov MPC, v lchote do 30 kalcndárnycli
dní na Bankový účetMPC.
(2) V PríPade, ak ZŠalebo Zriad'ovatel' nevrátia íinančnýpríspevok alebo jeho čast'
v Stanovcnc_j lchotc podl'a bodu 1 tohto článku Zmluvy, MPC odpočítasumy ncsprávne využitóho
alebo získartéhofinančného príspevku spo|u od surny d'alšieho firiančnéhopríspevku. V prípade,
ak sutrla nesprávne využitéhoalebo získanélro finančnéhopríspevku presiahne sulllt], ktorá ostáva
na vYPlatcnic alebo žiadnc odpočítanicnic jc rnožnó, tak MPC pozastar,í d'alšiu platbu a prijmc
oPatrenia zatrrerané na získanie dlžnej časti finančnéhopríspevku pri uplatnení dostrrpných
PrávnYch Prostriedkov. Náklady na ťtkony zatnerané na získanie nesprávne využitéhofinaIlčného
príspcvku 6u6,i 1,yúčtovanéna t'archu ZŠalcbo Zriad'ovatcl'a.

l

čt. to
Finančná kontrola a audit
a)

)

Pre potreby kontroly a auditu sa ZŠaZriad'oyatel' zavázujú:
podrobit' sa kontrolným úkonom, ktoré budú realizované spósobom predvídaným v Zmluve
(l

NFP;
b) uchovávat'dokumentáciu a údaje týkajúce sa realizácie Projektu po dobu určenúv čl. 7 bod 3
písm. f) tejto Zm\uvy, najmá dokumentov týkajúcich sa výdavkov v podobe originálu alebo
kópie dokumentov, ktorých zhodas originálom bola potvrdená osobou oprávnenou zastupovat'
ZŠalebo Zrtaďovatel'a, a to najmá faktúr alebo iných dokumerrtov s rovnakou dókaznou
o

hodnotou:
umožnit' Poskytovatel'ovi a iným k tomu oprávneným osobám realizovat' kontroltrc1 ťtkon1
počas implementácie Projektu a po ukončeníjeho aktivít v rozsahu sprár,nosti realizácie
Projektu;
d) včasne poskytovat' oprávneným inštitúciám,uvedeným v Cl. 10 bod 1 písm. c) tejto Znrlur'1'.
nimižiadané informácie, sprístupňovat'im účtovnéknihy, finančnédoklady a l'šetku prísluŠnú
dokumentáciu týkajúcu sa implementácie aktivít Projektu.

c)

čt. tt
Informácia a propagácia

(1)

MPC a každá ZŠje povinná aktívne pósobit' v prospech zverejňovania informácií

týkajúcich sa realizácie Projektu a jeho financovania z prostriedkov ESF a z prostriedkov Štátneho
rozpočtu SR a dodržiavat'pokyny MPC v tejto oblasti.
(2) ZŠje povinná umiestnit' informáciu o zapojení sa do Projektu s uvedením loga a
zverejňovat' príklady najlepšej praxe a svoje skúsenosti na webových stránkach vytvorených v
rámci tejto aktivity, resp. na webovom sídle MPC. Prirealizácii činnostísúvisiacich
s implementáciou aktivít Projektu je ZŠpovinná v oblasti informovania a publicity dodržiavat'
interné usmernenie vydané MPC.
(3) ZŠsúhlasíso zverejňovaním informácií o implementácii aktivít Projektu zo strany
MPC, v akeikol'vek forme a v akýchkol'vek médiách vrátane internetu.
(4) V prípade zverejňovania akýchkoťvek informácií o implementácií aktivít Projektu
zo strany ZŠaZriaďovatel'a, sa títo zavázujú vopred požiadat' MPC o odsúhlasenie obsahu
zverejnenia.

čt. tz

Vlastnícke práva

(l)

Vlastníctvo, titul, hmotné a nehmotné majetkové práva, _ktoré sú výsledkom
Projektu alebo iné dokumenty, ktoré sa na ne vzt'ahujú, patria MPC alebo ZŠ.VPC aZŠuzatvoria
v sňvislosti s poskytnutím hnutel'ného majetku, špecifikovaného v Čt. Z Uoa 2 písm. h) tejto
Zmluvy, osobitnú Zmluvu o prevode hnutefného majetku. Zmluva o prevode hnutel'rrého majetku
bude obsahovať podmienky prevodu tohto Irnutelirého majetku, ako aj práva a povinnosti zmluvrrýclr strán
vyplývaj úce z tolrto prevodu.

(2)

Využitie efektov Projektu bude dohodnuté medzi MPC

a

ZŠpre

zabezpeČeníe

širokej propagácie týchto výsledkov a ich sprístupnenia verejnosti.

8
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Cl.

13

osobitnó ustanovenia

(1)

ZnTluvné strany sa zar,ázr,lír realizovat'Projekt, svýninrkolt, ak sa vyskytnir
skutočnosti, ktoré budú neodvrátitel'tle viest'k lluttlosti rezigrrácie z účastina realizácii Projektu.
(2) Zmluvná strana rnóže od tcjto ZInluvy odstúpit' lcn prc hrubé porušenic ustanovcní
Znlluyy inou ztrrluvnou stranOu. Za hrubé ponršenie Ztlllttr,y sa považr,rje konanie znrlur,ných strán
spočivajúce najrllá r,porušerlípovirlnosti uvedených r, Čl. -s. Čt.O. Čt.l aČ|.10 tejto Zrnluvy.
(3) V prípadc. žc nicktorá zo ZŠzapojcných do Projcktu ukončísriojc pósobcnic
v rárnci realizácic Projcktr.r r sírlade s Čt. l3 bod 2. MPC zabez,pcčíznlluvnú účast'inej ZŠ
spÍRajúcej kritér,iá zapojcrlia sa do Projektu. Podrnienky vrátenia lrnutel'ného rll;1etkLt
špcciíikorantlhtlr Č't. Z Uoct 2 písm. h) tcjto Zmluvy. ktorý bol poskl,tnutý ZŠ.ktorá ukončila
sl o1e 1lóstlb!.nie \ ránrci rcalizácie projektu, budú r.rvedené v znrluve o prevocle hnutcl'ného
rllajetkr,r. ktclrú uzatvoria MPC a ZŠ.

čt, t+
Riešenie sporov

(1) Vprípade vzniku sporu medzi Zmluvnými stranami vrozsalru výkladu alebo
rcalizácic tcjto Znlluvy sa zmluvnó strany budú usilovat' vyricšit' tcnto spor znlierom. Za týmto
účelomkaždá zmluvná strana určíosobu oprávnenú rokovat' vo veciaclr znlluvy (polerený
zástupca zmluvnej strany). Úlohou poverených zástupcov zmluvných strán bude v lehote do
jcdnóho (l) mcsiaca vypracovanic a prcdloženic návrhu ricšenia vzniknutého spol1l. Navrhnutó
riešenie sporu bude pre Znlluvné strany zál,ázné po odsúhlaseníštatutárnynli zástupcarni
zrnluvných strán.
(2) Ak ricšenie navrhnutó poverenýrni zástupcanri zmluvných strán nczíska súlrlas
všetkých zmluvných strán, spor bude predložený na rozhodnutie všeobecnéhosúdu miestne
príslušnéhopodl'a sídla MPC.
Cl.

15

záverečnéustanovenia

(l) Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zrnluvou, sa riadia platnýnri
právnyrrri predpisnli SR.
(2) Táto Zrr-rluva jc vyhotovcná v piatich (5) rovnopisoch.
(3) ZŠaZriad'ovatel'obdržia dva (2) rovnopisy Zrnluvy MPC tri (3) rovnopisy Zmluvy
po jc.i podpísarríobidvolna stranami.
(4) Akókol'vck zmcny tcjto Ztnluvy sa rlóžu vykonat' iba číslovanýrnpísomným
dodatkorll sclrvá|eným a podpisaným r,šetkýrrli Zmluvnýrni stranami. Podpísaný dodatok
k Zmluve je účinnýderi po jeho zverejnení v Centráltrom registri zmlúv SR.
(5) Znlluvnó strany sa vzájomne z.avázujú poskytovat'si všetku potrebnú súčinnosťna
plnenie závázkov z tejto Zrnluvy,
(6) Zmlrrvnó sirany vyhlasuiú, žc túto Zrnluvu uzavreli slobodnc avážnc, prečítalisi
ju, porozumeli jej a nemajú voči .;ej fotme a obsahu žladne výhrady, čo potvr-dzujťr svojirni
podp isnr i,

{

\-.rl,,

a účinnclsťdcň po
Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisr,r Znrluvnýrni stranami
zverejnení v Centrálnclrn registri zrnlúv SR.
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prehlásenie o účtezriad'ovatel'a

Sio.iínr podpisom potvrdzujem. že účets uvedeným číslonrieúčtomZriad'ovatel'a. na

ktor1 budú prevádzarré 1lnančnéprostriedky z bankového účtuMPC za účelomplr"rer'ia
podrrlienok Zrnluvy.

Zriad'ovatel'

oBl]C MARCEL.OVÁ

Titul, priezvisko, meno štatutárneho
zástupcu

Ervin VARGA

Názov banky, kód banky

všeobecná úverová banka

čí.loúčtuv tvare IBAN

SK83 0200 0000 0000 22129l42

V

Marcelovej, dňa: 26.0I.2-017
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Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zriad'ovatel'a
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Prehlásenie o účteZákladnej školy

sro-jínl podpisom potvrdzujerrr, že účets uve<leným
číslornje účlom Zakladne.i školy,
na ktorý budú prevádz.ané finančnéprostriedky
z bankového účtuMpc z,a ťrčelomplnenia
podmienok Znlluvy.

Názov ZŠ

Titul, meno a priezvisko štatutá.neho
Názov banky, kód banky

čisto účtuv fvare IBAN

Základná škola s vyučovac ínr
.l -J,k"mad'arským Magyar l'anítási NyeIvú

Mgr. Róbert DUKA
Všeobecná úverová banka. 0200

SK4l

0200 0000 00163522385|

V Marcelove.j. dňa: 26.01.2017
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Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

