
ZMLUVA   O PARTNERSTVE
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1        názov   : mestská časť Bratislava – Nové Mesto
sídlo   : Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

Slovenská republika
IČO    : 00 603 317
DIČ  : 2020887385
Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK0856 00000000 1800347007
SWIFT: : KOMASK2X
Telefón/fax            :
E-mail            :
Štatutárny zástupca    : Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „Hlavný partner“)

      a

 1.2      názov   : Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
sídlo   : Legionárska 13, 831 04 Bratislava

Slovenská republika
IČO      : 45 744 688
DIČ      : 2024177903
Bankové spojenie     : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK1111000000002943464918
SWIFT :
Telefón/fax            :
E-mail            :
Štatutárny zástupca   : PhDr. Erika Tichá, riaditeľka

(ďalej len „Partner “)

1.5   Hlavný partner a Partner uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení,
v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o partnerstve.

1.6   Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“.  Hlavný partner  a
Partner  sa  pre  účely  tejto  Zmluvy  označujú  ďalej  spoločne  aj  ako  „Zmluvné strany“ alebo
„členovia partnerstva“).

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán
pri realizácii projektu, ktorý bude predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : ...............................................

Kód ITMS žiadosti : ...............................................
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Kód ITMS projektu : ...............................................

Miesto realizácie projektu              : Hlavný partner: ...............................................

Partner: .................................

Číslo Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP: ..........................................

(ďalej aj „Projekt“).

2.2. Účelom tejto Zmluvy je úspešná realizácia, implementácia a udržateľnosť Projektu, a to
využitím nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) z prostriedkov:

Operačný program : Bratislavský kraj

Spolufinancovaný fondom : IROP

Prioritná os : ..................................................

Opatrenie              : ..................................................

Poskytovateľ pomoci              : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej aj „Poskytovateľ“)

2.3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných
zmluvných vzťahov medzi Zmluvnými stranami navzájom a k Poskytovateľovi tak, aby bola
zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte.
Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Hlavného partnera ako
Prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä nie je dotknutá
celková zodpovednosť Hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu
Projektu.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane
nasledovná skutočnosť: Hlavný partner a Partner prevezme a akceptuje predmet projektu
od zhotoviteľa preberacím a akceptačným protokolom bez výhrad a zároveň zaradí
relevantné časti projektu do majetku príslušných Zmluvných strán v súlade a v rozsahu
stanovenom touto Zmluvou a jej prílohami, na základe dohody zmluvných strán sa tento
úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.5. Poskytovateľ podľa zmluvy o poskytnutí NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy
Európskej únie  a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie
je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva
a ani za žiadne dojednania medzi členmi  partnerstva.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1. Členovia partnerstva berú na vedomie, že:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
predstavuje ............ EUR (slovom ............... eur) s/ bez DPH,

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu .............. EUR
(slovom ....................eur) s/ bez DPH,

c) Poskytovateľ poskytne Hlavnému partnerovi nenávratný finančný príspevok do výšky
............ EUR (slovom ..................................... eur) s/ bez DPH, čo predstavuje ............... %
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1.
písm. b) tohto článku Zmluvy.

d) Každý člen partnerstva v súlade s rozdelením oprávnených výdavkov medzi jednotlivých
členov partnerstva podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy zabezpečí vlastné zdroje financovania
Projektu vo výške .............. % (slovom ............. percent) z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu jemu prislúchajúcich aktivít Projektu podľa prílohy č. 2 tejto
Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých
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neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo
zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej
medzery.

3.2. Poskytovateľ poskytne Hlavnému partnerovi ako Prijímateľovi NFP v zmysle zmluvy
o poskytnutí NFP konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95% zo
schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku
uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1,00
EUR (slovom jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených
touto Zmluvou, zmluvou o poskytnutí NFP a ostatných právnych predpisov SR a EÚ.
Poskytnutý NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

3.4. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené v Zmluve o NFP.

3.5. Zmluvné strany nesmú požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo
spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych
fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.

3.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcii za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim
upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon
č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Partner súčasne
berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 v platnom znení
a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2014 –
2020 v platnom znení.

4. VYHLÁSENIA

4.1. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia
spolupráce zmluvných strán, lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov IROP
Bratislavský kraj.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný v rozsahu svojho
uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy
a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, resp. s pravidlami na poskytovanie
pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať
a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.

4.3. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia s tým, že Hlavný partner zastupuje Partnera navonok
v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
a) voči Poskytovateľovi,
b) pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri

partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok tejto Zmluvy
a v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP vrátanej jej príloh,

c) pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.

4.4. Odsek 4.3 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na rokovania partnera s dodávateľmi ako aj na
samotné uzatváranie zmlúv medzi partnerom a jeho zmluvnými partnermi (dodávateľmi) pri
následnom využívaní Projektu v rámci činnosti Partnera.
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4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy
o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej Únie a
usmerneniami Poskytovateľa.

4.6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom
riadi a organizuje pomoc z prostriedkov IROP Bratislavský kraj v súlade ustanoveniami tejto
Zmluvy, ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa.
Partner mu zveruje oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie
Projektu.

4.7. Partner vyhlasuje, že akceptuje Hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu
oprávnení podľa Zmluvy a zaväzuje sa akceptovať a realizovať pokyny Hlavného partnera vo
vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia.

4.8. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za
riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo
Zmluvy. Zodpovednosť Hlavného partnera a/alebo Partnera za porušenie akýchkoľvek
ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie
s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej
únie, týmto nie je dotknutá.

4.9. Hlavný partner a Partner sa podpisom tejto Zmluvy stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j.
Partner preberá zodpovednosť voči Hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku
ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy. Zmluvné
strany sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi Hlavným
partnerom a Poskytovateľom a podpisom tejto Zmluvy sa zaväzuje všetky jemu zverené aktivity
realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberá zodpovednosť voči Hlavnému partnerovi a
Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy. Zodpovednosť Hlavného
partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy a zmluvy o poskytnutí NFP týmto
nie je dotknutá.

5. POSTAVENIE HLAVNÉHO PARTNERA A PARTNERA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI
5.1. Partner je zodpovedný Hlavnému partnerovi za realizáciu jemu zverených aktivít a úkonov

súvisiacich s Projektom v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť
Hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí
NFP.

5.2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu
a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností Partnera
vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Partnera voči
Hlavnému partnerovi.

5.3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem Hlavného partnera podieľa
aj Partner, pričom jeho účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu je
uvedená v Prílohe č.2 tejto Zmluvy.

5.4. Každý Partner sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy riadne a včas,
pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá
Hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.

5.5. Partner sa zaväzuje vykonať pre Hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne
úkony súvisiace s realizáciou aktivít Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy v súlade s IROP
Bratislavský kraj, s vyhlásenou výzvou, Príručkou pre žiadateľa/prijímateľa v rámci IROP,
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2014 – 2020 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami
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Poskytovateľa tak, aby riadne splnil všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy a súčasne aby
umožnil Hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zmluvy
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5.6. Výdavky Partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku Zmluvy nemôžu byť uznané za
skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky
sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Partner bude povinný ich vrátiť Hlavnému partnerovi, ktorý je povinný
ich vrátiť Poskytovateľovi.

5.7. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby dodávateľ vyhotovil a odovzdal
účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby Hlavný partner bol
schopný splniť svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy a zmluvy o poskytnutí NFP. Partner je
povinný pred zaslaním účtovného dokladu Hlavnému partnerovi vykonať s vynaložením
odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného
dodávateľom.

5.8. Partner je povinný uchovávať túto Zmluvu, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady
týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
najmenej však do 5 rokov od ukončenia aktivít Projektu. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak
nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania
týchto skutočností.

5.9. Každá zmena Zmluvy nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve
o poskytnutí NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy.  Ustanovením tohto bodu nie je
dotknutá povinnosť Partnera zverejniť dodatok k Zmluve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

5.10. Partner je povinný oznámiť Hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny
v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne odkedy sa o porušení dozvedel, ktoré je
následne Hlavný partner povinný v tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi.

5.11. Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti Hlavného partnera ako Prijímateľa
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a tieto povinnosti sú povinnosťami Partnerov voči
Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve
a/alebo v zmluve o poskytnutí NFP. Partner sa zaväzuje tieto povinnosti voči Hlavnému
partnerovi, Poskytovateľovi riadne a včas dodržiavať.

6. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju

záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú
písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy.

6.2. Vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň si Zmluvné strany môžu určiť aj podmienky
takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom
emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne
oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie
záväzne používať.

6.3. Výstupy vzájomnej komunikácie Zmluvných strán v písomnej, e-mailovej alebo faxovej forme
budú zaznamenávané a archivované v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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7. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s financovaním Projektu budú využívať kombinovaný
systém predfinancovania a refundácie.

7.2. Hlavný partner je v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP oprávnený podávať Poskytovateľovi
Žiadosti o platbu v intervale troch (3) mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP. Partner je za týmto účelom povinný na požiadanie predložiť Hlavnému
partnerovi Zoznam deklarovaných výdavkov vrátane účtovných dokladov a iných relevantných
podkladov potrebných k spracovaniu žiadosti o platbu, pokiaľ sa tieto výdavky budú týkať
platby.

7.3. Hlavný partner, Poskytovateľ a ostatné oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnení
vykonať kontrolu u Partnera vo vzťahu k aktivitám realizovaným v zmysle Projektu. Partner je
povinný umožniť výkon kontroly/auditu a poskytnúť požadovanú súčinnosť.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovením tohto bodu nie
je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Zmluvu v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

8.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Hlavný partner povinný predložiť Poskytovateľovi
v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú
skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto
skutočností.

8.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Projektová dokumentácia
„Rekonštrukcia Makovického“, 2. Predmet podpory NFP. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že
sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámili a súhlasia, že sú týmito prílohami v celom rozsahu
viazaní.

8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili ich
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovateľovi pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri
podpise Zmluvy v nezmenenej forme.

8.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi  SR  a  EÚ,  nespôsobí  to  neplatnosť celej  tejto  Zmluvy.  Zmluvné  strany  sa  v  takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých
ustanovení tejto Zmluvy.

8.7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov uvedených
v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa
vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy
alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na
miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky.
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8.8. Táto Zmluva je vyhotovená v jedenástich (11) rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane
Hlavný partner päť (5) rovnopisov, Partner dva (2) rovnopisov a štyri (4) rovnopisy dostane
Poskytovateľ ako prílohu zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade sporu sa bude postupovať podľa
rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. Hlavný partner je povinný po podpise zmluvy
o poskytnutí NFP doručiť Partnerovi bezodkladne jej kópiu.

8.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
súhlasu ju podpísali.

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

Hlavný partner    Partner

Mgr. Rudolf Kusý    PhDr. Erika Tichá
starosta    riaditeľka
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