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Operacný program

.

Efektívna
verejná správa

Europska unia
Európsky sociálny fond

MEMORANDUM
o spolupráci pd realizovaní Projektu
~a‘ rete po

a * 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansk) zákonník v inení neskoršich prcdpisov
(d‘alej len ..rnemorandum~)

medzi naslcdovnymi stranami:
Slovenské centrum
sídlo:
štatutárny orgán:
kontaktná osoba:
IČO:
e-mail:

obstarávania o~.
Podzárnocká 67/6. 9 7201 Bojnice
Ing. Luboš Babarik predseda spravnej rady. 0903 803 306
Mgr. Roman Zaťko projektový manažér. 0911 803 105
42260515
cenirala a ~-sco.sl‘
—

—

(ďalej ako ..Prijímateľ/Partneri

a
Obce Lozorno
sidlo:
štatutárny orgán:
kontaktná osoba:

iČo:

e-maii
telefón:

l-llavná I. 900 55 Lozorno
Mgr. Luboš Tvrdoň starosta obce
Mgr. Luboš Tvrdoň starosta obce
00304905
s aros a a. ozorno.s
+42] 269204 310
-

(ďalej ako ..Spolupracujúei subjekr)
(Pnjimateľ a Spolupracujúci subjekt spoiočne ďalej ako „strany memoranda~)

Preambula
Vzhľaclom na to. že PrijímaLeľ/Partner a Spolupracujúci subjekt sú zapájani do práce
na kornplexnom riešerii otázok konccpčnej spoločenskej povahy a pri pineni svojich uloh úzko
spolupracujú a vzhFadom na to. že“ důsledku realizácie projektu definovaného ‚‘ članku I ods.
I [ohto memoranda by malo dójsf k zlepšeniu podmienok pre plnenie úloh Spolupracujúccho
subjektu v oblasti jeho působnosti. resp. ostatných ciefo“ých skupin prioritnej osi Č. I
..Posiínené inš‘iwcionálne kapacity a ef‘ektívna verejná správa Operačného programu Efektí in
verejná správa Tvorba lepšej “erejnej politiky menej roz‘ inutý región. strany memoranda sa
dohodli na uzavreti tohto memoranda za úČclom vytvorenia právneho základu vzújoninej

spolupráce a účasti Spolupracujúceho subjektu na realizácii aktivít projektu definovaného
v článku 1 ods. I tohto memoranda gestorovaného PrijímateromíPartnerom.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Prijímateľ/Partner bude realizovat‘ v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej Mw „zmluva o poskytnutí NVF‘), v súlade $ podmienkami
vyzvania, kód OP EVS DOP-PO1-SC1.l-2017-2 (d‘alej ako „vyzvaniď), nasledovný
projekt:
opcračný program:

Efektívna verejná správa

spolufinancovaný fondoni:

Európsky sociálny fond

prioritná os:

1

špeeifický cieř:

1.1 Skvahtnené systémy a optimalizované procesy VS

poskytovateľ NFP:

Ministerswo vnútra SR

účel projektu:

1/ reprezentatívne zmapovanie a odborný audit
súčasného stavu subj ektov verej nej správy vcrej ných
obstarávateľov v oblasti transparentnosti, efektívneho
nakladania s verejnými frnančnými prostriedkami a
dodržiavania zákonov:

—

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

—

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

-

Zákon č. 211/2015 Z.z o slobodnom pristupe k
informáciám

-

Zákon ‚5. 176/2004 Z. z.
Zákon o nakladaní 5
majetkom verejnoprávnych inštitúcii

-

-

Zákon č. 523/2004 Z. z.
pravidlách verejnej správy

-

-

Zákon č. 138/1991 Zb.
rady o majetku obcí

-

-

Zákon o rozpočtových

Zákon Slovenskej národnej

2/ na základe zistených skutkových stavov navrhnúť
všetkým auditovaným organizáciárn konkrétne návrhy na
uvedenie stavu do súladu s platnými zákonmi a na
zlepšenie ekonomiky daných subjektov a poskytnutie
odbornej a metodickej pomoci pri nápravách
3/pre všetkých verejných obstarávateľov na Slovensku
vypracovať praktické metodické materiály a manuály,
tieto distribuovat‘ všetkým subjektom
verejným
obstarávateřom a zároveň im poskytnút‘ odborné
zaškolenie
-
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4/ zistené skutočnosti aktuálne zverejňovat‘ na
informačnom portále a tak zvyšovat‘ tlak verejnej mienky
na dodržiavanie zákonnosti a fhančnej efektívnosti
riadenia miest a obcí Slovenska
na dosiabmitie cieľa projektu:

zvýšenie transparentnosti a hospodárnosti, flnančnej
zodpovednosti verejných obstarávateľov, zlepšenie
dodržiavania zákonnosti vo verejnej správe
zvýšenie kompetentnosti a odbornosti pracovnfkov
verejnej správy, zodpovedných za verejné obstarávanie
vytvorenie a distribúcia (vrátane zaškolenia) dokumentov
manuálov, ako aj vytvorenie a prevádzkovanie
elektronickej informačnej platformy pm dosíahnutie
týchto cieľov
—

(ďalej ako „Projekt“)
2. Spolupracujúci subjekt vykonáva svoju pösobnosť v oblasti územnej samosprávy na
základe osobitného právneho predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v důsledku čoho údaje, infonnácie a ďalšie vstupy
vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pósobnosťou sú potrebné pre Prijfmateľa pre
riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa Projektu. Súčasne činrtosť
Spolupracujúceho subjektu úzko súvisf a bude ovplyvnená dosiahnutím účelu a cieľa
Projektu v nadväznosti na článok 2 ods. 2 tohto memoranda.
3. Účelom uzavretia tohto memoranda je vytvorenie právneho rámea pre partnerstvo medzi
stranami memoranda a z toho vyplývajúcu spoluprácu strán memoranda, ktoré umožnia
zefektívniť procesy a postup Prijímateľa pri realizácii aktivít Projektu a dosiabnutí jeho
účelu a cieFa,
Článok2
Predmet memoranda
I, Strany memoranda sa dohodli na uzatvoreiií tohto memoranda s cieľom upravit‘ ich
vzájomné práva a povinnosti a ostatně podmienky súvisiace s realizáciou Projektu v súlade
s podmienkami písomného vyzvania za účasti Spolupracujúceho subjektu.
2. Spolupracujúci subjekt uzavretím tohto memoranda súhlasí s tým, že bude aktívne
spolupracovat‘ s Prijímateľom za účelom riadnej realizácie Projektu v nasledujúcich
oblastiach:
výmena aktuálnych informácií o stave, problémoch, výzvach a riešeniach v oblasti
verejného obstarávania z pohľadu samospráv
-

-

konzultačná činnosť pri tvorbe dokumentov
manuálov a elektronickej
informačnej platformy pre subjekty zúěastňujúce sa na verejnom obstarávaní
s osobitným zarneranfm na územnú samosprávu.
—
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ČIánok 3
Práva a povinnosti strán memoranda
1. Prijímateľ plní najmä všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o poskytnutí
NFP za účelom riadnej realizácie aktivít Projektu a dosiahnutia cieľa Projektu. V rámci
tohto vykonáva ve vzťahu k tomuto memorandu najmä:
a) spolupracuje na tvorbc a presadení efektívnej metodiky pre audity skutkových
stavov vo verejnej správe,
b) zabezpečuje vykonávanie dlhodobého odborného auditu dodržiavania zákonnosti
a fínančnej zodpovednosti v subjektoch verejnej správy
c) vytvorí a pravidelne aktualizuje verejný informačný portát, kde budú uvádzané
zistené výsledky ako aj zabezpečené ztepšenia v oblastiach, ktorými sa Projekt
zaoberá
d) vytvorí a následne bude distribuovat‘ manuály a vzdelávacie materiály pre
zabezpečenie zlepšenia v oblastiach, ktorými sa Projekt zaoberá
e) riadi proces realizácie Projektu vrátane činností prebiehajúcich na Spolupracujúcom
subjekte
f) poskytuje Spolupracujúcemu subjektu pokyny a informácie potrebné pre výkon
spolupráce
g) zabezpečí zamestnancov Prij ímateľa, ktorí budú spolupracovat‘ so Spolupracuj ůcim
subjektom pri realizácii konkrétnej úlohy,
h) ďalšie aktivity/činnosti potrebné pre riadnu realizáciu Projektu.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa počas realizácie aktivít Projektu ukáže, že je
potrebné alebo vhodné, aby zamestnanec PrijímateľaJPartnera vykonávat činnosti
priamo u Spolupracujúceho subjektu, na podnet tej zmluvnej strany, která deklaruje
potrebnost‘ alebo vhodnosť, zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby tento
stav bol dosialmutý pri dodržaní všetkých aplikovateľných právnych predpisov, najmä
zákona č. 311/2001 Z. z. „Zákonník práce“ v znení neskorších predpisov.
2. Podrobnejšie určenie rozsahu spolupráce podľa tohto článku, predovšetkým jej
konkrétnu formu, rozsah a určenie konkrétnych údajov, inforniácií a mých dát ktoré
bude Prijímateľ potrebovať (ďalej akc „požadované informáeie“), bude vyplývat‘
z konkrétnej písomnej požiadavky PrijímateľaJPartnera adresovanej Spolupracujúcemu
subjektu. Spolupraeujúci subjekt sa zaväzuje požadované informácie poskytnúť a úlohy
vykonat‘ v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia akc 7 praeovných dní.
3. V pripade, ak činnosť Spolupracujúceho subjektu podľa tohto memoranda bude
predstavovat‘ aj inú činnost‘ ako poskytovanie požadovaných informácií, strany
memoranda sa osobitne v písomnej forme dohodnú na spósobe, rozsahu a lehote
realizácie takejto činnosti zo strany Spolupraeujúceho subjektu.
4. Strany memoranda sa zaväzujú poskytovat‘ si vzájomne súčinnost‘ za účelom pinenia
svojich záväzkov, ktoré in z memoranda vyplývajú.
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Čláuok4
Osobitné ustanovenia
1. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto
memoranda, ani v súvislosti s ním, un nevznikajú žiadne vzájomně finančně záv&zky.
2. Strany memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich
vzájomnej komunikácie podľa tohto memoranda, je splnená zaslaním elektronickej
správy (e-mailu) druhej strane memoranda na e-mailovú adresu uvedenú
v nasledujúcom odseku tohto článku.
3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie článku 3 ods. 5 tohto memoranda,
si strany memoranda určili kontaktně osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:
za Prij ímateľa:

meno a priezvisko: Mgr. Roman Zaťko
pracovně zaradenie: projektový manažér
telefón a e-mail: 0911 803 105, zatko@i-sco.sk

za Spolupracujúci subjekt: meno a priezvisko: Mgr. Duboš Tvrdoň
pracovně zaradenie: starosta obce
telefón a e-mail: 02/69 204 310; starosta@lozomo.sk
Doručením požiadavky na e-mailovú adresu priradenú podľa tohto odseku
k pracovnému zaradeniu kontaktnej osobe sa táto požiadavka považuje za doručenů
strane memoranda. V pripade ak dójde pri nezmenenom pracovnom zaradeni len
k zmene konkrétnej fyzickej osoby (vrátane e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom
zaradení, takáto zmena nepredstavuje zmenu tohto memoranda a nic je preto potrebné
vyhotoviť dodatok tohto memoranda.
4. Strany memoranda sa zaväzujú vzájomnc si pĺsomne oznamovať akékoľvek zmeny
v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 2 pracovných dní odo dňa,
kedy táto zmena nastala.
5. Strany memoranda sú si vedomě, že Poskytovatel‘ NFP uvedený v článku I ods. 1 tohto
memoranda má právo byť informovaný o akejkoľvek skutočnosti týkajúeej sa
spotupráce strán memoranda vo vzťahu k Projektu. Strany memoranda sa preto
zaväzujú poskytnúť Poskytovateľovi NFP ďalšie nevylmutné informácie, o ktoré ich
tento požiada, a to v primeranej lehote a spósobom, ktorý bude vyplývať z požiadavky
Poskytovateľa NFP. Súčasne sa strany memoranda zavazujú udržat‘ obsah svojich
vzájomnýeh záväzkov vo vzťahu k Projektu súladný s podmienkami poskytnutia NFP
vyplývajúcimi z písomného vyzvania a tiež súladný so základnými záväzkami
vyplývajúcirni z tohto memoranda. Tento záväzok sa vzťahuj e na každú zmenu tohto
memoranda alebo na iný právny úkon strán memoranda, ak Poskytovateľ NFP písomne
neodsůhlasí iný postup. V časti záväzkov vyplývajúcich z tohto odseku sa považuje
dohoda strán memoranda za dohodu v prospech tretej osoby podľa ~ 50 Občianskeho
zákonnika, ktorouje Poskytovateľ NFP uvedený v Článku 1 ods. 1 tohto memoranda.
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Článok5
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum je uzavreté a nadobúda platnosf a účintosť dňom jeho podpisu
oboma stranami memoranda.
2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončema trvania zmluv)‘
o poskytnutí NFP, predmetom ktorcj je realizácia Projektu.

3. Strany memoranda uzatvárajú tow memorandum dobrovoFne. na základe svojej
slobodnej ‚‘óle. s vedomím si záväzkov. ktoré tým na seba preben‘jú a vyhlasujú, že sú
pripravení ich riadne a včas plniť.
4. Toto memorandum je možné meniť a dopÍňaf na základe vzostupne číslovaných
dodatkov v písomnej lbrme. na základe súhlasu oboch strán memoranda. Realizácia
článku 3 ods. 4 tohto memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda. preto sa
vykoná len vzájornným odsúhlasením medzi kontaktnÝmi osobami, bez potreby
vypracovania dodatku podřa toMo článku.
5.

Toto memorandum je vyhotovené v štyroch (4) ro“nopisoch s platnosťou originálu.
pričom strany memoranda dostanú každá Po dvoch vyhotoveniach.

Za Spolupracujúci subjekt:

V Lozorl~taňä‘~?~2

Za Prijímateľa:

2019

V Bojniciach. dňa

s_‘2019

Ing I ubo~ Rabat ik

Mgi L~t(j~stvi don
starosta obce

predseda správnej rady
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