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Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“ 
v rámci programu PROGRESS  

 

uzavretá na základe ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
1) Úrad vlády SR  
 Sídlo: Námestie Slobody 1, 81370 Bratislava   
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu: 7000060232/8180 
 v mene ktorého koná: Ing, Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR  

  
(ďalej len „koordinátor“) 
 
A 
 

2) Poradňa pre občianske a ľudské práva 
Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Číslo účtu: 2628167366/1100 

 v mene ktorého koná: Mgr. Vanda Durbáková, splnomocnená zástupkyňa   
 (ďalej len „Poradňa“) 
 
 (ďalej len „partner“) 
          
(ďalej len „zmluva“) 
 

 

Preambula 

 

Účastníci tejto zmluvy v partnerstve realizujú projekt s názvom „Rovnaké zaobchádzanie 
v slovenskej realite“, č..: JUST/2011/PROG/AG/1932 (ďalej len „projekt“).  

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy       

 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán v partnerstve realizovať projekt 
v rozsahu a spôsobom upravenom touto zmluvou a jej prílohami ako i záväzok 
koordinátora poskytnúť partnerovi finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu 
v rozsahu a spôsobom upravenom touto zmluvou.  

2) Účelom tejto zmluvy je úprava osobitných zmluvných podmienok, ako aj práv 
a povinností zmluvných strán pri plnení úloh a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy č. 
JUST/2011/PROG/AG/1932 uzavretej medzi koordinátorom a Európskou komisiou 
(ďalej len „komisia“) dňa16.2.2012a jej dodatkov. 
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3) Obsah tejto zmluvy vychádza z ustanovení výzvy komisie „Call for Proposals under 
PROGRESS for action grants“ JUST/2011/PROG/AG/D4 a zmluvy č. 
JUST/2011/PROG/AG/1932., ktorú uzavrel koordinátor s komisiou dňa16.2.2012). 
Otázky ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zmluvy č. 
JUST/2011/PROG/AG/1932. V prípade rozporu majú  ustanovenia zmluvy č. 
JUST/2011/PROG/AG/1932. prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.  

  

Čl. II 

Práva a povinnosti partnera 

 

1) Na účely podľa čl. 1 tejto zmluvy je partner povinný::  

realizovať nasledujúce aktivity  projektu tak, ako sú definované  v  opise schváleného 
projektu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy: 

Aktivitu č. 1 Vytvorenie interdisciplinárnej skupiny expertov a koordinácia projekt 
Aktivitu č. 2 Mapovanie implementácie antidiskriminačnej legislatívy ;  
Aktivitu č. 3 Analýza a diseminácia výsledkov mapovania ;  
Aktivitu č. 4 Zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii v rómskych komunitách 

  

a) riadne a včas informovať koordinátora o zmenách súvisiacich s realizáciou aktivít podľa 
čl. II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy,        

b) zúčastňovať sa na stretnutiach koordinačnej skupiny zriadenej na realizáciu projektu, 

c) realizovať všetku komunikáciu s komisiou súvisiacu s implementáciou projektu 
prostredníctvom koordinátora,  

d) pri predkladaní správ podľa čl. V a VI tejto zmluvy je partner povinný poskytnúť 
koordinátorovi všetky dokumenty a výstupy súvisiace s realizáciou projektu potrebné na 
zdokumentovanie  realizácie aktivít projektu a ich vyúčtovanie,  

e) pri nákupe tovarov a služieb v hodnote presahujúcej 1 000 EUR je partner povinný vždy 
vykonať prieskum trhu; záznam z prieskumu trhu poskytne partner spolu s vyúčtovaním 
podľa čl. VI tejto zmluvy koordinátorovi.      

2) Partner  je oprávnený navýšiť sumu oprávnených nákladov v jednotlivej kapitole 
schváleného rozpočtu presunom prostriedkov medzi kapitolami, a to najviac do výšky 10 
% sumy navyšovanej kapitoly, ak tým nebude ovplyvnená celková výška oprávnených 
nákladov a realizácia aktivity projektu. O takejto zmene partner vždy písomne a včas 
informuje koordinátora.   

3) Partner má nárok na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s implementáciou 
projektových aktivít podľa čl. II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, a to maximálne vo výške 
podľa celkového schváleného rozpočtu projektu (spolu 45 765 EUR, slovom 
štyridsaťpäť tisíc sedemsto šesťdesiat päť eur). 

4) Partner má ďalej nárok na 1/3 z kapitoly F - Nepriame náklady celkového schváleného 
rozpočtu projektu  (spolu 2 442 EUR, slovom dve tisíc štyristo štyridsaťdva eur), ktorej 
čerpanie musí vyúčtovať. Nepriamymi nákladmi sa rozumejú náklady podľa článku II. 
14.3. zmluvy JUST/2011/PROG/AG/1932 uzavretej medzi koordinátorom a komisiou.  

 

Čl. III 
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Práva a povinnosti koordinátora 

1) Koordinátor je povinný:  

a) realizovať nasledujúce aktivity projektu, ako sú  definované  v opise schváleného projektu, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy: 
Aktivitu č.   1      Vytvorenie interdispiplinárnej skupiny expertov a koordinácia projektu 
Aktivitu č.   5      Platforma právnych expertov 
Aktivitu č.   6      Regionálne sympózium „Rovnosť príležitostí v slovenskej realite” 
Aktivitu č. 10      Analýza potrieb v obalsti zberu equality data  
Aktivitu č. 11      Okrúhly stôl na equality data 
Aktivitu č. 12      Zborník 
Aktivitu č. 13      Vytvorenie a aktualizácia webstránky na EYAA 2012 
Aktivitu č. 14      Séria krátkych filmov 
Aktivitu č. 15      Evaluácia a zhodnotenie výsledkov 
Aktivitu č. 16      Spracovanie záverečnej správy 

  

b) zabezpečovať komunikáciu s komisiou, pričom je zodpovedný za informovanie komisie 
o priebehu, výsledkoch a prípadných zmenách v rámci projektu.,    

c) uhradiť partnerovi oprávnené náklady  maximálne vo výške podľa celkového schváleného 
rozpočtu projektu (spolu 45 765 EUR, slovom štyridsaťpäť tisíc sedemsto šesťdesiat päť 
eur) a 1/3 z kapitoly F – Nepriame náklady celkového schváleného rozpočtu projektu  (spolu 
2 442 EUR, slovom dve tisíc štyristo štyridsaťdva eur), ktorý je prílohou tejto zmluvy, a to 
spôsobom podľa článku IV tejto zmluvy.  

 

2) koordinátor je oprávnený ako koordinátor projektu: 

a) požadovať od partnera všetky informácie a dokumenty súvisiace s realizáciou aktivít podľa čl. 
II písm. a) tejto zmluvy a kontrolovať ich priebežné plnenie,   

b) koordinovať a sledovať plnenie jednotlivých úloh v súlade s čl. II. ods. 1 písm. a) tejto 
zmluvy,  

 

 

Čl. IV 

Financovanie aktivít partnera 

1) Financovanie aktivít partnera podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) tejto zmluvy  prebieha formou 
vyplácania preddavkov zo strany koordinátora, najviac na obdobie 3 mesiacov, a záverečnej 
refundácie nákladov na  základe nasledovného splátkového kalendára:  
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a) prvý preddavok vo výške 50 % z celkovej dohodnutej sumy uvedenej v čl. II ods. 3 (spolu 
22 882 EUR, slovom dvadsaťdva tisíc osemsto osemdesiatdva eur) do 15 pracovných dní od 
prevodu pomernej časti prostriedkov na projekt zo strany komisie na účet koordinátora; 
súčasne s prvým preddavkom bude partnerovi vyplatená čiastka zodpovedajúca 1/3 kapitoly 
F – Nepriame náklady celkového schváleného rozpočtu projektu  (spolu 2 442 EUR, slovom 
dve tisíc štyristo štyridsaťdva eur), 

b) druhý preddavok vo výške 40 % z celkovej dohodnutej sumy uvedenej v čl. II ods. 3 
(spolu 18 306 EUR, slovom osemnásť tisíc tristo šesť eur)do 15 pracovných dní po schválení 
vyúčtovania prvého preddavku zo strany koordinátora,  

c) refundácia zvyšnej časti oprávnených výdavkov vynaložených na realizáciu projektu (vo 
výške najviac 4 577 EUR, slovom štyri tisíc päťsto sedemdesiatsedem eur) do 20 pracovných 
dní po schválení predloženého konečného vyúčtovania zo strany komisie. 

 

2) Vo vzťahu k preddavku podľa čl. IV ods. 1 písm. a) rozhodujúcim dňom pre začatie plynutia 
lehoty splatnosti je deň, keď komisia prevedie prostriedky na účet koordinátora. 

3) Vo vzťahu k  splátke podľa čl. IV ods. 1 písm. b) rozhodujúcim dňom pre začatie plynutia 
lehoty splatnosti je deň  schválenia predloženého vyúčtovania prvého preddavku.  

 

Čl. V. 

Predkladanie správ a iných dokumentov 

1) Partner je povinný predkladať koordinátorovi správy o realizácii aktivít uvedených v čl. II 
ods. 1 písm. a) podľa podmienok tejto zmluvy. 

2) Jednotlivé správy bude partner predkladať v nasledovných termínoch: 

a) do 15. júna 2012 priebežnú obsahovú správu o realizácii aktivít uvedených v čl. II 
ods. 1 písm. a) tejto zmluvy  (správa sa bude vzťahovať na obdobie od 1.12.2011 do 
31.5.2012), 

b) do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa poskytnutia prvého preddavku predložiť jeho 
vyúčtovanie podľa čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy, 

c) do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa poskytnutia druhého preddavku predložiť jeho 
vyúčtovanie podľa čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy , 

d) do 20. decembra 2012 záverečnú správu o realizácii aktivít uvedených v čl. II ods. 1 
písm. a) tejto zmluvy na základe štruktúry uvedenej v prílohe - Annex III zmluvy 
medzi komisiou a  koordinátorom a záverečné vyúčtovanie podľa čl. VI. ods. 3 tejto 
zmluvy (správa sa bude vzťahovať na celé obdobie trvania projektu), 

e) do 15 pracovných dní odo dňa, keď koordinátor o takúto správu písomne požiada. 
Týmto nie sú dotknuté povinnosti podľa čl. V ods. 2 písm a) a b) tejto zmluvy.  

3) Správy podľa tohto čl. zmluvy  predloží partner vo formáte a štruktúre, o ktorej ho 
koordinátor upovedomí v dostatočnom predstihu.  

4) Koordinátor je povinný do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli doručené 
kompletné správy podľa čl. V ods. 2 a 3 tejto zmluvy, písomne  upovedomiť partnera, či 
správu schvaľuje alebo či požaduje ďalšie informácie alebo dokumenty, na ktorých 
doručenie zároveň písomne určí primeranú lehotu, najmenej však 5 pracovných dní. Po 
doručení týchto informácií alebo dokumentov partnerom má koordinátor ďalších 10 
pracovných dní na to, aby správu schválil alebo aby realizoval iné opatrenia alebo kroky 
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podľa tejto zmluvy, vrátane možnosti predloženú správu zamietnuť. Pri schvaľovaní 
alebo zamietaní správy alebo pri požadovaní ďalších informácií alebo dokumentov sa 
koordinátor riadi výlučne mierou súladu správy alebo jej častí so schváleným rozpočtom 
a projektom. . 

5) Priebežná správa o realizácii aktivít bude partnerom predkladaná v elektronickej podobe 
v slovenskom jazyku.na adresu progress@vlada.gov.sk Záverečná správa o realizácii 
aktivít bude partnerom predložená v elektronickej podobe v anglickom jazyku 
a slovenskom jazyku na adresu progress@vlada.gov.sk.  

 
Článok VI. 

Vyúčtovanie  
 
1. Pri  vyúčtovaní  prostriedkov poskytnutých  podľa tejto zmluvy je partner povinný 

postupovať v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Vyúčtovanie musí obsahovať: 
 

a) finančné vyúčtovanie poskytnutého preddavku, vypracované v súlade so zákonom 
o účtovníctve, s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov 
preukazujúcich použitie vynaložených prostriedkov; 

b) rekapituláciu výdavkov, 

c) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutých preddavkov, 

d) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy vynaloženej na realizáciu projektových aktivít 
uvedených v čl. II ods. 1 písm. a)  tejto zmluvy, 

e) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu alebo príslušnej 
zodpovednej osoby partnera o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania. 

 
3. Záverečné vyúčtovanie musí obsahovať: 
 

a) písomné vecné vyhodnotenie projektu vo forme záverečnej správy, z ktorého bude 
zrejmé dodržanie účelu použitia poskytnutých prostriedkov, 

 
b) finančné vyúčtovanie poskytnutých preddavkov a ostatných oprávnených nákladov 

vynaložených na realizáciu projektu, vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve, s 
predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich 
použitie vynaložených prostriedkov; 

c) celkovú rekapitulácia výdavkov, 

d) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutých preddavkov, 

e) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy vynaloženej na realizáciu projektových aktivít 
uvedených v čl. II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, 

f) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu alebo príslušnej 
zodpovednej osoby partnera o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, 

g) písomné oznámenie štatutárneho zástupcu alebo príslušnej zodpovednej osoby partnera 
o vrátení finančných prostriedkov podľa čl. VI ods. 1 a 2 tejto zmluvy (avízo o platbe ), 
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h) uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov súvisiace s projektom u 
partnera; 

3. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca partnera, ktorý 
správnosť vyúčtovania potvrdí svojím podpisom. Súčasťou potvrdenia je aj čestné vyhlásenie  
partnera, že dokumentáciu vyúčtovaných prostriedkov nepoužil a ani nepoužije pri 
vyúčtovaní prostriedkov poskytnutých z iných zdrojov. 

4. Vyúčtovanie zasiela partner na adresu: Úrad vlády SR, sekcia ľudských práv a rovnakého 
zaobchádzania, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Finančné vyúčtovanie a ostatné 
prílohy sa zasielajú v jednom vyhotovení.  

5. Ak koordinátor zistí v predloženom finančnom vyúčtovaní projektu nedostatky, vyzve 
partnera na odstránenie zistených nedostatkov a súčasne mu stanoví primeranú  lehotu na ich 
odstránenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ak partner v stanovenej lehote nedostatky 
neodstráni, je povinný poskytnutý preddavok, alebo jeho časť vrátiť na účet koordinátora 
podľa čl. VII. ods. 3 tejto zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Vrátenie finančných prostriedkov 

 
1. Partner je povinný koordinátorovi vrátiť: 
 

(a) prostriedky alebo ich časť, ktoré neboli použité na realizáciu aktivít podľa čl. II ods. 1 
písm. a) tejto zmluvy, ako aj nevyčerpané prostriedky podľa čl. II ods. 4 tejto zmluvy. 
Povinnosť partnera vrátiť prostriedky alebo ich časť sa vzťahuje aj na prípad, ak 
koordinátor zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. V 
ods. 2 tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na finančné prostriedky vo výške, ktorú 
vyčísli koordinátor. Partner je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky  najneskôr do 15 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy koordinátora na vrátenie neoprávneného 
použitia prostriedkov poskytnutého preddavku, 

 
(b) prostriedky alebo ich časť, ktorú nevyčerpal v termíne do 30.11.2012 do výšky uvedenej 

v čl. II ods. 3 a 4 tejto zmluvy , je partner  povinný vrátiť do 15 pracovných  dní odo 
dňa schválenia záverečného vyúčtovania projektu koordinátorom, 

 
(c) prostriedky alebo ich časť, ktoré neboli použité na realizáciu aktivít podľa čl. II ods. 1 

písm. a) tejto zmluvy z dôvodu, že voči majetku partnera je vedené konkurzné konanie, 
partner je v konkurze, v reštrukturalizácii, voči partnerovi bol zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, partner je v likvidácii alebo je voči nemu 
vedený výkon rozhodnutia. Partner je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky 
najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy koordinátora na vrátenie  
finančných prostriedkov, 

 
(d) prostriedky alebo ich časť, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú 

jej prílohami, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Partner je povinný vrátiť 
poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy koordinátora na vrátenie  finančných prostriedkov. 

 
 

2. Partner je povinný vrátiť koordinátorovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom 
vzniknutým zo sumy poskytnutej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie 
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účtu partnera, prípadne celého poplatku)  z  finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na 
jeho účet, v termíne najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa schválenia záverečného 
vyúčtovania projektu koordinátorom.  

 
3. Finančné prostriedky poskytnuté koordinátorom, ktoré je partner povinný vrátiť 

koordinátorovi podľa čl. VII ods. 1 tejto zmluvy:  
 

(a) v priebehu rozpočtového roka 2012, vráti na výdavkový účet Úradu vlády SR  
č. 7000060195/8180 s uvedením V - symbolu „04“; 

 
(b) po ukončení rozpočtového roka 2012, vráti na depozitný účet Úradu vlády SR  

č. 7000060208/8180 s uvedením V - symbolu „04“, 
 

a to vo všetkých prípadoch povinností uvedených v čl. VII tejto zmluvy. Partner zároveň 
zašle odboru rozpočtu a financovania koordinátora avízo o platbe.  
 

4. Finančné prostriedky, ktoré je partner povinný vrátiť koordinátorovi podľa čl. VII  ods. 2, 
tejto zmluvy vráti na účet Úradu vlády SR č. 7000060152/8180 s uvedením V - symbolu 
„04“. Partner zároveň zašle odboru rozpočtu a financovania koordinátora avízo o platbe.  

 

 

Čl. IX 

Trvanie zmluvy a jej zánik 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2012. Ustanovenia čl. III ods. 2 a čl. 
IV ods. 1 písm. c)  tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté. 

2) Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím dojednanej doby, 

b) zánikom zmluvy s komisiou, uvedenou v čl. I ods. 2 tejto zmluvy  

c) písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku, 

d) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán. 

3) Odstúpiť od tejto zmluvy sú oprávnené obe zmluvné strany v prípade, ak jedna zo 
zmluvných strán závažne alebo opakovane porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti 
súvisiace s predmetom zmluvy: 

a) v prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy v zmysle 
porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných  zákonných povinností jednou 
zo zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne 
oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej 30-dňovú lehotu na 
odstránenie porušujúceho stavu; 

b) pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná 
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť; 

4) Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti 
vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 
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Čl. X.  

Zodpovednosť voči komisii 

 

1) Partner má   zodpovednosť voči komisii za riadnu a včasnú realizáciu aktivít projektu 
uvedených v čl. II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.  

2) Koordinátor má  zodpovednosť voči komisii za riadnu a včasnú realizáciu aktivít projektu 
uvedených v čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy. 

3) Koordinátor má plnú zodpovednosť voči komisii za realizáciu projektu v súlade so zmluvou 
uzatvorenou s komisiou a jeho riadne vyúčtovanie komisii.   

 

Čl. XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Partner podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že koordinátorovi udeľuje súhlas so spracovaním 
jeho osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a že súhlasí so zverejnením 
týchto údajov na účely § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny 
s právnymi následkami podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.  

3) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj 
spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo 
vylúčené.  

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vo vlastnom mene podpisujú. 

6) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane partner a tri 
rovnopisy dostane koordinátor. 

7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Zmluva medzi koordinátorom a komisiou 
o realizácii projektu č.: JUST/2011/PROG/AG/1932,  schválený popis projektu,  a 
schválený štruktúrovaný rozpočet k nemu (príloha č.  1). 

8) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto 
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

9) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa 
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané 
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

10) Koordinátor a partner sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu 
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo 
zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná 
okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 
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11) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, príp. sporného nároku sa zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ich bez zbytočného odkladu, prednostne vzájomnou dohodou.  

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1/ Zmluva medzi Úradom vlády a Európskou komisiou o realizácii projektu č.: 
JUST/2011/PROG/AG/1932 a jej prílohy: 

- Schválený projekt JUST/2011/PROG/AG/1932 

- Schválený rozpočet k projektu JUST/2011/PROG/AG/1932 

Za koordinátora: Za partnera: 

Meno: Ing. Viktor Nižňanský Meno: Mgr. Vanda Durbáková 

Funkcia: vedúci Úradu vlády SR Funkcia: splnomocnená zástupkyňa 

Podpis:  Podpis:  

Dátum:  Dátum:  

Odtlačok pečiatky: 

 

Odtlačok pečiatky: 
 


