
 
 
        

Zmluva o spolupráci 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „ZoS“ alebo „Zmluva o spolupráci“) medzi 

 

 

1. Žiadateľom: 

 Názov: HOTEL Solisko s.r.o.  

 Sídlo: 260 Vrbov, 059 72 Vrbov  

IČO:  46 146 628 

 konajúci: Katarína Kaňová 

 (ďalej len "Žiadateľ") 

 

a 

 

2. Strednou odbornou školou: 

Názov: Stredná odborná škola hotelová  

Sídlo: Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry 

IČO:  00893552 

konajúci: PaedDr. Pavol Hudáček  
(ďalej len "Škola") 

 

(Žiadateľ a Škola sa na účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany") 

 

 

Preambula 

 

Žiadateľ má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) 

v rámci výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25, kód ŽoNFP  NFP313030BAD7. 
Žiadateľ zabezpečuje realizáciu projektu s názvom projektu „Rozvoj spolupráce Hotela Solisko so 

Strednou odbornou školou hotelovou“ (ďalej len „Projekt“). 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra (Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, 

Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov 

a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja). 

Predmet projektu (t.j. dlhodobý majetok) bude využívaný aj na účely praktického využívania žiakov 

Školy. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy účel zmluvy 

 

1. Premetom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Žiadateľa a Školy tak, aby sa Škole umožnila 

aktívna participácia v rámci aktivít Projektu. 

2. Škola sa touto zmluvou zaväzuje, že sa aktívne zapojí do Projektu a bude spolupracovať pri realizácii 

príslušných aktivít. 

3. Žiadateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že umožní Škole zapojiť sa do Projektu a bude jej poskytovať 

potrebnú podporu a spoluprácu, vrátane personálnej podpory. 

4. Obidve zmluvné strany sú povinné konať vždy podľa svojich najlepších možností tak, aby Projekt 

mohol byť realizovaný riadne a včas, pričom sú povinné poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť. 

5. Podrobnejšia úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán je špecifikovaná v ďalších článkoch 

tejto zmluvy 

 



 
 

Čl. II 

Pravá a povinnosti Žiadateľa 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Škole počas obdobia udržateľnosti projektu, ktorý je predmetom 

schválenej ŽoNFP: 

a) bezodplatný prístup k dlhodobému majetku obstaranému/zhodnotenému v rámci projektu 

(vrátane potrebného personálu) za účelom realizácie praktického vyučovania v rozsahu 

minimálne10 % štandardného pracovného času počas školského roka (súhrnne 4 hodiny 

týždenne x počet pracovných týždňov mimo školských prázdnin); 

b) školenia pre učiteľov/majstrov Školy v rozsahu minimálne 16 hodín ročne. 

 

Čl. III 

Pravá a povinnosti Školy 

 

1. Škola sa zaväzuje, že majetok, ktorý je predmetom projektu žiadateľa v rámci schválenej  ŽoNFP, je 

využiteľný pri poskytovaní praktického vyučovania v zmysle schváleného školského vzdelávacieho 

programu pre odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom 

učebnom odbore Školy.  

 

Čl. IV 

Osobitné povinnosti Žiadateľa 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo iného overovania súvisiaceho so 

záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou a poskytovať oprávneným orgánom všetku 

nevyhnutnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

c) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

d) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

e) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

f) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

g) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

 

Čl. V 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to do dňa ukončenia obdobia udržateľnosti projektu, ktorý 

je predmetom schválenej ŽoNFP. 

2. Zmluvné strany môžu kedykoľvek skončiť túto zmluvu písomnou dohodou o jej skončení. 

3. Žiadateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 

a) Škola podstatným spôsobom poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, 

b) Škola opakovane poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, pokiaľ sa na takéto 

porušenie povinnosti nevzťahuje písm. a) tohto bodu, 

c) ak by ďalšia účasť Školy v Projekte ohrozovala ciele a realizáciu Projektu alebo dobré meno 

Projektu alebo Žiadateľa. 

 



 
 
4. Škola je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 

a) Žiadateľ podstatným spôsobom poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, 

b) Žiadateľ opakovane poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, pokiaľ sa na takéto 

porušenie povinnosti nevzťahuje písm. a) tohto bodu. 

c) ak by ďalšia účasť Školy v Projekte ohrozovala dobré meno Školy. 

5. Zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nie sú dotknuté. 

 

Čl. VI 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť realizáciu 

Projektu. 

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o skutočnostiach rozhodných pre plnenie tejto 

zmluvy. 

3. Zmluvné strany sú povinné konať pri realizácii Projektu eticky, korektne, transparentne a v súlade s 

dobrými mravmi. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným 

zákonníkom. 

4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 

ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 

pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Školu a tri pre Žiadateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 

dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočne ja slobodnej vôli, ju 

podpisujú. 

 

 

Za  Žiadateľa, vo Vrbove dňa 28.10.2021 

 

 

Podpis: .............................................. 

Katarína Kaňová, konateľ HOTEL Solisko s.r.o. 

 

 

 

Za  Školu, v Hornom Smokovci dňa .......................2021 

 

 

Podpis: .............................................. 

PaedDr. Pavol Hudáček, riaditeľ školy 


