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Zmluva o spolupráci 
 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. o Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Prijímateľ dotácie: Obec Zborov 

Sídlo: Lesná 415/10 , 086 33 Zborov 

V zasúpení: Mgr. Ján Šurkala, PhD. -  starosta obce 

 IČO:00322741 

                                 DIČ:2020624804  

 E-mail: info@zborov.sk, starosta@zborov.sk  

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. – pobočka Bardejov 

 IBAN: SK51 5600 0000 0036 0537 5001 

                                

Priamy realizátor: Spojená škola Zborov  

Sídlo: Školská 478, 086 33 Zborov 

V zastúpení: PaedDr. Gabrielou Hurajovou, riaditeľkou školy 

IČO: 37 873 989        

DIČ: 2021637827 

Tel.: 054 / 479 82 11 

E-mail: spojenaskolazborov@gmail.com 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. – pobočka Bardejov 

IBAN: SK85 5600 0000 0036 4368 9001 

 

 

Článok I. 

Účel zmluvy 

 

1. Účelom tejto zmuvy je úprava vzájomných vzťahov pri riešení projektu „Inovatívne 

prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách“, ktorý bol 

podporený v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na základe Zmluvy č. 0510/2021/SPZV o poskytnutí dotácie 

v roku 2021 uzatvorenej podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dňa 

2.8.2021 a ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.8.2021 (ďalej len „dotačná zmluva“).  

2. Obec Zborov vystupeje v rámci vyššie citovanej zmluvy v pozácii prijímateľa dotácie, 

Spojená škola Zborov vystupuje v pozícii priameho realizátora projektu.  
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Článok II. 

Účel použitia dotácie  

 

1. Účel použitia dotácie (verejných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministrestva 

školstva, vedy, výskumu a športu – ďalej len „Ministerstvo“) je stanovený zmluvou medzi 

Ministrstvom a obcou Zborov vrátane jej príloh a dokumentov, na ktoré odkazuje.  

2. Priamy realizátor akceptuje, že predmetné prostriedky budú použité v súlade s týmto 

účelom a zmluvnými záväzkami obce Zborov.  

 

                                                       Článok III. 

                                             Poskytnutie prostriedkov  

1. Obe zmluvné strany súhlasili po vzájomnej dohode, že celá suma dotácie vo výške 

29 310 € (slovom: dvadsaťdeväťtisíctristodesať eur) bude poukázaná na účet priameho 

realizátora projektu do 7 dní odo dňa, kedy budú prostriedky z Ministrarstva poukázané 

na osobitný dotačný účet obce uvedený v hlavičke tejto zmluvy.  

2. Priamy realizátor sa zaväzuje, že dané prostriedky použije výlučne v súlade 

s projektovou žiadosťou a dotačnou zmluvou. Použitie týchto prostriedkov riadne 

zaúčtuje a predloží obci Zborov vyúčtovanie poskytnutej dotácie riadne podpísané 

štatutárnym orgánom v termíne do 22.10.2021. Predmetné vyúčtovanie musí byť 

v súlade s čl. 9 dotačnej zmluvy a ostatnými potrebnými náležitosťami.  

3. Priamy realizátor je povinný poskytnúť obci súčinnosť pri publicite projektu v zmysle 

a rozsahu čl. 8 dotačnej zmluvy.  

4. Priamy realizátor je povinný najneskôr do 15.10.2021 zaslať obci Zborov písomné 

oznámenie o tom, že nebude schopný vyčerpať celú sumu dotácie. V takom prípade je 

zároveň povinný zaslať nevyčerpané prostriedky na účet obce Zborov v termíne do 

31.10.2021.  

5. Priamy realizátor je povinný poskytnúť obci Zborov súčinnosť pri akejkoľvek kontrole 

verejného obstarávania a/alebo vecného plnenia projektu a/alebo účtovníctva 

súvisiaceho s projektom v rozsahu a zmysle dotačnej zmuvy najneskôr do troch dní odo 

dňa písomného upovedomenia o začatí takejto kontroly zo strany oprávnených 

kontrolných orgánov. O začatí kontroly upovedomí obec Zborov priameho realizátora 

projketu bezodkladne.  

 

  

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecné platné právne 

predpisy. 

 

2. Zmluvne strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, vo 

všetkom jej porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 
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3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle obce Zborov (www.zborov.sk).  

 

4. Táto zmluva pozostáva z troch strán a je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom 

Spojená škola obdrží jeden a obce Zborov dva rovnopisy.. 

 

 

 

Zborov, 15.8.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ dotácie:     .................................................................     

  

                          Mgr. Ján Šurkala, PhD.                                                 

                                 starosta obce                                                             

 

 

 

 

 

 

Priamy realizátor:     .................................................................     

  

                          PaedDr. Gabriela Hurajová.                                                 

                                 riaditeľka školy                                                             

 


