Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa
§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
1. Žiadateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „žiadateľ“)
2. Partner:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „partner“)

Obec Stratená
Starostka obce Mgr.Erika Oravcová
Stratená 46, 049 71
00328855
2020500548
Mikroregión Slovenský raj Sever
PaedDr. Jana Skokanová
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
35555386
2021875174

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných
strán pri realizácii pripravovaného projektu s názvom „Slovenský Raj- Klaster cestovného
ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa (ďalej len „Projekt“), ktorý
žiadateľ podáva v rámci výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu-Iniciatívy
regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch-mobilizácia potenciálov
cestovného ruchu.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri realizácii projektu v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto zmluve tak, aby projekt bol realizovaný podľa plánovaných
projektových aktivít, v požadovanej kvalite a v zmysle časového harmonogramu.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Žiadateľom o finančný príspevok z Švajčiarskeho finančného mechanizmu je Obec
Stratená, ktorá zabezpečí dodávateľsky kvalitný manažment projektu po jeho schválení
a uzavretí príslušnej zmluvy o finančnom príspevku a realizácii projektu.
2. Partner sa zaväzuje spolupracovať na hlavných aktivitách projektu, ktorými sú:
a. Vypracovanie podmienok pre založenie Klastra Slovenský Raj a jeho marketingovej
stratégie
b. Aktívna spolupráca pri tvorbe Klastra-Slovenský Raj a jeho riadiacich organizácií
c. Realizácia činností Klastra a jeho postupného prechodu na samofinancovanie a trvalú
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udržatelnosť.
d. Aktívna spolupráca pri vypracovaní realizačného stavebného projektu pre TICDobšinská Ľadová Jaskyňa –hlavne jeho jednotlivých zložiek a vzájomného
prepojenia s ostatnými TIC v Slovenskom Raji a jeho realizácia a prechod na
samofinancovanie.
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vytvoria Riadiaci výbor projektu, ktorý bude
zameraný najmä na supervíziu projektu, a ktorého pôsobnosť a zloženie
upravia osobitným dokumentom. Projektový manažér (externý manažment projektu)
bude súčasťou Riadiaceho výboru.
4. Žiadateľ sa zaväzuje informovať partnera a Riadiaci výbor projektu najmenej raz za
mesiac písomnou formou o realizácii a prácach na projekte.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú k tomu, že
a) si navzájom budú poskytovať všetky potrebné údaje za účelom vypracovania
potrebných správ a dokumentov požadovaných zmluvou o finančnom príspevku
b) v prípade opodstatnenej, náležite odôvodnenej a vzájomne odsúhlasenej potreby
vyfinancovania činností nad rámec rozpočtu schváleného projektu relevantných pre
plnenie projektových aktivít, vyčlenia potrebné finančné zdroje z rozpočtu
Mikroregiónu Slovenský raj a rozpočtov členov Mikroregiónu Slovenský raj na
základe interného modelu spolufinancovania.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia realizácie schváleného projektu,
t.j. do uplynutia platnosti zmluvy o finančnom príspevku.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a nadobúda účinnosť po schválení projektu dňom podpísania zmluvy o finančnom
príspevku.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní si prevezme
žiadateľ 3 a partner 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode meniť a dopĺňať túto zmluvu formou
písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

2

V Stratenej, dňa 08.08.211

V Hrabušiciach, dňa 08.08.2011

Žiadateľ:

Partner:

..................................................
Erika Oravcová

................................................
PaedDr. Jana Skokanová
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