ZMLUVA
o postúpení práv a povinností
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Článok 1
Zmluvné podmienky
Postupca
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná č.33, 082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
00327590
2020711660
VÚB a.s. Prešov
SK40 5200 0000 0000 0000 0292 0572
(„ďalej len Postupca“)

Postupník
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves
Mgr. Marek Adamečko , riaditeľ
37865498
2021650158
VÚB a.s. Prešov
SK23 0200 0000 0016 1289 2059
(„ďalej len Postupník“)

Článok 2
Prevod práv a povinností zo zmluvy o spolupráci
1. Obec Pečovská Nová Ves ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Základná škola
s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves, IČO:37865498
uzatvorila
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zastúpených Ing. Ondrejom Varačkom,
generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republika na základe
plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-125 zo dňa 30.4.2018, so sídlom Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00151866; organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava
(ďalej len „Poskytovateľ“) dňa 1.10.2018 Zmluvu č. USVRK –OIP-2019/000579-004
o spolupráci, ktorej účelom je vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľa Národného projektu
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, najmä
zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov na

základe práce s rodinou zvyšovať počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ v meste v rámci
projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR
z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných komunít,
a to v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
2. Zmluva s MV SR/ÚSVRK sú uzavreté na dobu určitú, do 31.10.2020 s výnimkou
ustanovení špecifikovaných v čl. 3 bod 3.2 Zmluvy s MV SR/ÚSVRK.
3. V súlade s čl. 4 bod 4.2 Zmluvy s MV SR/ÚSVRK bude MV SR/ÚSVRK poskytovať obci :
a) finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov 2 asistentov učiteľa
b) finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov 2 odborných
zamestnancov
c) finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov koordinátora
inkluzívneho vzdelávania
d) materiálne zabezpečenie MŠ pre inkluzívne vzdelávane vo forme didakticko –
materiálnych balíčkov
e) možnosti účasti na aktivitách vzdelávacieho charakteru pre pedagogických
a odborných zamestnancov Materskej školy
f) metodické riadenie a koordináciu práce zamestnancov (AsU/OZ/KIV)
g) koordináciu a cielenú podporu práce s rodinou
h) odborné poradenstvo a konzultácie prostredníctvom expertov v oblasti
inkluzívneho vzdelávania
i) a ďalšie v súlade so Sprievodcom.
4. V súlade s čl. 4 bod 4.1. Zmluvy s MV SR/ÚSVRK je postupca oprávnený previesť plnenie
povinností uvedených v zmluve osobitnou zmluvou na postupníka.
5. Postupník na základe tejto zmluvy preberá plnú zodpovednosť za realizáciu projektu.
Postupník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje plniť všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce
zo zmlúv o spolupráci, t.j. zo zmluvy s MV SR/ÚSVRK a pri ich plnení sa zaväzuje postupovať
podľa pokynov Postupcu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv a povinností podľa tejto zmluvy sa
uskutočňuje bezodplatne.
7. Postupník príjme od Postupcu finančné prostriedky poskytnuté Postupcovi na základe
Zmluvy MV SR/ÚSVRK (ďalej len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok uvedených v týchto zmluvách a v Sprievodcovi.
8. Postupník sa zaväzuje použiť finančné prostriedky poskytnuté podľa bodu 7 tohto článku
výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa prostriedky poskytli. Postupník taktiež zodpovedá
za účelné a hospodárne použitie finančných prostriedkov a ich riadne vedenie v účtovníctve.
9. Postupca poskytne Postupníkovi finančné prostriedky poskytnuté podľa bodu 7 tohto článku
výlučne bezhotovostne na bankový účet Postupníka, uvedený v čl. 1 tejto zmluvy.
10. Postupník môže z poskytnutých finančných prostriedkov čerpať prostriedky len na
realizáciu účelu určeného v Zmluve s MV SR/ÚSVRK. Pod čerpaním sa rozumejú
predovšetkým bezhotovostné úhrady z bankového účtu Postupníka, uvedeného v čl. 1 tejto
zmluvy.

11. Postupník je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
v analytickej evidencii a na analytických účtoch alebo zabezpečí akékoľvek osobitné
sledovanie skutočnosti týkajúcich sa projektu a zároveň je povinný uchovávať dokumentáciu
súvisiacu s touto Zmluvou min. do 31. 12. 2028.
12. Postupník sa zaväzuje všetky dokumenty vrátane žiadosti o refundáciu a jej príloh
predložiť Postupcovi najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na ich predloženie riadiacemu
orgánu.

Článok 3
Sankcie
1. Postupník je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa
sankcionuje podľa predmetného zákona.
2. Ak Postupník poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy a Postupcovi vznikne povinnosť
vrátiť finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy s MV SR/ÚSVRK, je postupník
povinný vrátiť Postupcovi neoprávnene čerpané/použité finančné prostriedky, a to aj za
predpokladu, že tieto už boli ďalej poskytnuté tretej osobe.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Postupca odovzdá všetky doklady, písomné dokumenty a informácie súvisiace
s postupovanými právami a povinnosťami zo zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK
Postupníkovi najneskôr dňom účinnosti tejto zmluvy.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán, a to výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma
zmluvnými stranami, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verenej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle www.pecovska.sk .
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise
obdržia zmluvné strany po 2 vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Peč. Novej vsi, dňa .......................

.............................................................
Postupca
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

V Peč. Novej Vsi, dňa ........................................

.....................................................................
Postupník
Mgr. Marek Adamečko
riaditeľ ZŠ s MŠ

