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Erasmus+  PrÓgramme
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Partnerská zmluva k realizácii projektu ,, NovY potenciál rozvoja agrosektora -

AG RoM ECHATRON l K" č í s lo 2019- l-sKol-KA2o 2-06077 3 rea t izova n é  ho cez
program ERASMUS+

Táto zrrrluva slriž i na rrrč enie vďahov; ako aj plaÍ r ch pr{ iv apovinností  mďzi:
Stredná odbomá š kola Pruské
018 52 Pruské  294

IČ o:00159298
zastr'ipená: Ing. Jankou x'edorovou, riaditel?lrou SoŠ  Pruské
ako zmluvn partuier (Zp) na jednej strane a

na drulrej strane ako š kolďpartner,

St ední  odborná š kota a Gymnr{ zium Staré  Město
686 03 Staré  Město, VelehradskáLs27
rč o: 60371790

942606522

zastrí pen :  Mgr. Beffch Chromek

pokiď ide o rič asť  na projekte č . 2o19_1_sKo1_KA2o2 -060773.
. Zrnlavné  strany sa dohodli nanasleduj com:

č Hnok 1/Predmet

t. Z,mluvausmerrluje spolupní cu zrrluvnej strar_rY so š kolou prircdizárcii projektrr.
2.Táto anluva sa vďahuje na ť rnanč n; grarrt 2019_1_sKo1_KA2o2-o6o773, ktor sa uzawel .

03.09-2019 medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnri spoluprácu,
Nrárodnou agenfurou progrÍ lmu Erasmus*  pre vzdelávanie a odborn prí pravu a znrluvn m
parfirerom.

3. Tento finanč n grant je ako prí loha 1 č asť ou predlož enej zmluvy.
4. obaja zrrrluvní  partreri fmto vyhlasujd Že anluw 2o19_1_sKo1_KA2o2_o 6a773poznajri

a dodrž iavajri ju.

5. Podpí saní m tejto zrrrluvy zí ska parfirer finanč nti pomoc azavázl,$esa zodpovedne
Zr ealizov ať  pr ev zaté  ulohy.



č tánok 2/Platnost'

1. Projekt má trvanie 24 mesiacov. Zagí na0l.1z,.:2uga koněí  30.11.2021.
Z.Predlož enánrrluva vsfupuje do platnosti podpí saní m oboch sfuií n, platí  ale so spábrou

platnosť ou k 0t.12.201 9 a konč í  zaplatenimzvyš nej sumy.

3. Priebeh nrí roku niákladov zač 'í na 0 l.t2.20l9 a konč í  30.1 l .2O2t .

Č Hnotr 3/  Povinnosti zmluvné ho partne ra (ZP)

ZP sazaváanje:

1. Prijať  potrebné  opatrenia na prí pravu , rcalizáciu a k podniknutiu nrí lež ité mu priebehu
projektu, ktoré  sa popí š u v dohode č . 2o19_1_sKo1_KA2o2 460773 a k jej pripojeniu,
uzawďé mu medzi SloÝerrskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú  spoluprácr5

. Nrárodnou agentú rou programu Erasmus*  provzdelávanie a odbornú  prí prarnr aZP; * }

2. Parbrerovi ozrrámiť  apreďoáť vš etky unenyi sú vislosti s uzawďou dohodou
s Slovenskou akadernickou asociáciou pre medzináiodnú  spoluprácu, Ni{ rodnou agentú rou
programu Erasmus*  pre vzdelávanie a odbornú  prí pravu, č . 2o19-1-sKo1_KA:lo2 -06077?

3. Vieď komunikí ciu s Slovenskou akaderrickou asociáciou pre me'{ zinárodnú  spoluprácu,
Niárodnou agenturou programu Erasmus*  pre vzdelávanie a odbornú  prí pravu v meÍ } e
vš etlcých parfirerov a vyjadriť  vš etky ž iadosti parfirerov.

č tmok 4/  Povinnosti partnera =  š koly

Š kotalPartn er sa zavázuje:

1. VytvoÍ iť  potrebné  predpoklady na prí praw,rcalizáciua dóHadné mu priebehu projekfu,
ktoré  sú  popí sané  v dohode č . 2o19_1_sKo1_KA2o2 -060773 a v jej prí lohách, uzavreté
mďzi Slovenskou akaderrickou asociáciou pre medzinrí rodnú  spoluprácu, Národnou
agenturou programu Erasmus*  prevzdelátvanie a odbornú  prí pravu a&i

2.Dodrž ať  vš etky nariadenia santu č . 2o19_1_sKo1_KA2o2 -o6o773,ku ktoých splnenie
sazavázlje voč i Slovenskej akademickej asociácii pre medzinrí rodnú  spoluprácu"
Národnej agenture pÍ ogramu Erasrnus*  pre vzdelávanie a odbornú  prí pravu.

3. Dodať  parbrerovi v dohodnutom termí ne vš etky informrí cie, ýsledky a podklady, ktoré
pož aduje a sú  pre riadenie projektu potebné .

4. Dodať  k dispozí cii personál, zariadenie, vybavelrie a materiál poď'a rozsďtu, ako je
' pohebné  k ptebratig a spracovaniu č astí  parErera na prácach v rámci tejto arrluvy. Ď4sis,

aneny sa musia partrrerovi vč as ozrrárniť  a móž u aŽ potom presadiť , keď s nimi bude
parfirer sú hlasiť .

č unok 5/  Finanč ná pomoc

1. Financie sa poskynrú  v maximrí lnej vyš ke 150 334,00  vo forme prí spevkov ako nrí hrada
skutoč ných vzrilaruých spozorovaných nákladov.



?

2' Na vypracovanie projektu saposkyhrepartnerovi finanč nrí pomoc maximií lne vo vyš ke
30 483,00 .

3' Definití vna finanč ná pomoc sa poskyfire poď'a ohodnotenia kvality a v sledkJv
projektu č . 2019-1-sKo1-KA2o2 -060773.

4' Podmienka pre koneč né  urč enie financií  je č asová a kvatitatí vna pripraverrosť
intelekturálnych q stupov. Ak Slovenská akademická asociácia pre medzinrárodnri
spoluprácu, Niárodná agentura programu Erasmus*  pre vzdelávanie a odborn prí pravu, ak
ástí  nedostatky alebo prekroč enie termí nu, bude financie podl'a odseku I IC. prí lohy I I I
o dohode o finanč nej pomoci laátiť .

5' Vš etky platby s považ ované  zazálohy,pokiď závercěnáspráva a vyhodnotenie o
zodpovďajricich nrákladoch a kvalite rnjrsledkov projektu nebud definití vne schvií lerré
Slovenskou akadenrickou asociáciou pre medzinr{ rodnri spoluprácu, Nií rodnou agentrirou
programu Erasmus*  pre vzdelávanie a odbornri prí pravu.

6. Prí padné  preplatky sa partrrerovi wátia spáť .

Clánok 6/  \Ť platenie

1. Finanč ná pomoc sa poskytne nasledovne:

ií  !J;

t:

Splátka Suma Pravidlo prevodu
1. Spláttka 12 r93,2re

l30dní povsmpen
I

30 dní  po plnom vstupe vš etkych uveden} 7ch

dokumentov pod č lrí nkom7 Podanie priebeŽrrej

správy ZP.

ZP. Vyplatenie nasleduje najsk r po ukonč enej
kvalí tatí vnej sk š k e záivereč nej správy
a projelrtov chvysledkov..

2. Spláttka 12 193,20

3. Splátka _

záveteč né

vyrovnanie

max. 6 096,60

2. zP prevedie vš etky Platby na nasledujrice bankové  spojenie:

Majiteť  konta: Sť ední  odborná š kola a Gymnrázium Staré  Město
Meno banky: RB (Raitreisenbank)
IBAN:

BIC:

DÓvod platby:

cz56 5500 0000 0060 3717 9101

3. Vš etky naklady na projelrÍ  s uvádzané  v eurách. V menné  kurzy ozr,ámi ZP.



č tánok 7/  Podanie správy

t. Š total Partner poš le KP v tenrrí noch t4.t2.202} l 3l.lI .z[ zldokumenty vsé tkyctr
vzniknutých nrikladov a aktiví t k 3l.11.2020 l 3l.ll.202l.

2.Prc vypracovanie ěiastkovej správypoš le š kolďpartner KP vš etky potrebné  informácie
a podklady pÍ e vypracovanie priebež rej správyo ako aj kópie vš etkých potrebných
dokladov, ktoré  sú  vyplnené  apodpí sané  ziásfupcom š koly a sí ce najneskór do l4.l2.2O2O.

3. Š kotalpartner poš le KP vš etko k áotoveniu ávereč nej správy, pofuebné  informácie
a podklady, ako aj kópie vš etlcých potrebných dokladov, ktoré  vyplní  a podpí š e zásfupca
š koly a sí ce najneskór do 31.l t.2o2t.

č Hnok 8/  Kontroly a skú š ky

1. Š kolďpartrrer zdokumenfuje projektovú  prácu tak', ž ekaž dáaktivita a kaž dání kladová
polož ka sa preukráž e dokladom.

2. Š kolďpartrer poš le KP neodkladne a vč as vš etkyinforrrrí cie ,rumvyž iadané a týkajú iryoa
rea| izácte projektu.

3. Š kolďparnrer pripraví  KP k dispozí cii vš etky podklady, ktoré  sú  urč ené  ako potwdenie
rcalizásie alebo ukonč enie rcahizÁpí e proj ektu.

4. Konholy a skú š ky Nrí rodnou agenttlrou a Európskou komisiou naslďujú  do piatich rokov
po vyplatení  poslednej splátky. Š kolďparurer poslrylrre KP eš te afv tomto č ase vš etky
informácie a dokumenty k dispozí cii, ktoré  sú  riaďacim orgií nom pož adované .

č unolr 9t Zátrul< a

| .Kaž dázrrrluvnrí  stana oslobodzuje druhú  strarru od akejkol'vek :anrl* ly za š kody, ktoré
vzniknú  jej samotnej ďebo jej personálu pri plnení  tejto dohody, pokiď t ieto š kody nie
sú  spÓsobené  nedbanlivoďou alebo ú myselným konaní m ďatš ej mluvnej sÍ any alebo
1e.1 spocí vajú cim personií lom.

z.KP oslobodil Slovenskú  akadenrickú  asociáciou pre medzinrí rodnú  spoluprácu, Nrí rodnú
agenturu pÍ ogramu Erasmus*  pre vzdelávanie a odbornú  prí pravu (NA) od záru]cy voč i
tetej sfane za alrukofvek š kodu, ktorá týmto mohla vzniknú ť  poč as rcalizé 5;í eopatrerria.
Š kolďparurer oslobodzuje KP ajeho personál od nrárokov n'áhrady š kody heť ou stranouo
wátane vol'né ho personiálu podiel'ajú com sa na projekte, ktorá vznikla plnení m tejto
znluvyo pokiď t ieto š kody nie sú  spÓsobené  nedbanlivosť ou ďebo rurryselným konaní m
Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú  spoluprácu, Nrárodnej agerrtury
programu Erasmus*  pre vzdelávanie a odbornú  prí pravu (NA), ZP, respektí ve jeho
personálom. :  : i.] '

3. Š kolďpartner sazaviizlljezodpovedď za vš etky infonnácie poskytnuté  KP, wátane týchto
platrých nákladov a prí padných ďďš í ch spÓsobenýoh nákladov.



?

Č lrlnok 10/  Vypovedanie zmluvy

l' KP m ž e vypovedď zrrrluvu, keď š kolďpartner nesplní  prí sluš né  povinnosti, no* *  roronesplnerrie nie je sp sobené  vyš š ou mocou a ak skoiďparnrer po uplynutí  mesač nej lehotypo obdrŽaní  upomienky listom svoie povinnosti na za&adetejto zmluvy stále nesplní .z' Š totalpartner inrormuje Ka;; ; ljadne o vš etlc ch udalostiach, ktoré  by moh'i obmedziťsplnerrie obsahu teito zrrrluvl a sprosfoedkuje mu vš etky už itoč né  ridaje.3' KP m Že zmluw t iež  vypovedur, t a'vypovedá dohoju č . 2o19-1-sKo1-KA2o2 -060773Slovenská akaderrická asociácia pre medzinrí rodnrí  spoluprácu, Národná agentrrraprogramu Erasmus*  pre wdelávanie a odbornri prí praw (NA).4' Vypovedná lehota trvá š q.ri tyŽdne. V prí pade v5rpoveaaní a dohody Slovenskouakademickou asociáciou pre medzinrí rodnri spoluirácq Nrárodnou agenfurouprogrannu Erasmus+  pre vzdelávanie a odborntí  prí pravu (NA) v zmysle dohody č . 2019-1_sK01_KA202-o6o773'mÓž e KP q.povedať  zrrrluvu okamž ite.

č Hnok 1ll MiesÚo Š tfidu * }

1' Ak sa nedosiďrne 
?fu"srihlasné  vyrovnanie, sri iba sridy v Trenč í ne zodpvedné  z-avš etky spory meclzj arrtuvnymi shanami v stivislosti s touto zrnluvou.2' T áto zmluvapodlieha právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3 ' Z'mluva je vyhotovená v dvoch ro..oopi.o"t, ;  ffi; .,l'"i ob&ž iKP a druhy š ko'ďpartner.

VPruskom, .1á1'fť  &/ f
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