ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. 0-15/0060
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka,
zákona č. 13112002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zák. č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácií
o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace predpisy

Čl. I.
Zmluvné strany
l. Spojená škola v Banskej Bystrici
Sídlo:
Školská 7,97401
Štatutárny orgán: Ing. Ján Žuffa
IČO: 37956108
DIČ: 2021885690
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
(ďalej len "SŠ BB")

Banská Bystrica

2. GAMO a.s.
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Vladimír Demčík, predseda predstavenstva
Iveta Milčíková, podpredseda predstavenstva
IČO:
36033987
DIČ:
202087498
IČDPH:
SK202087498
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu:
0435467048/0900
Registrácia:
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č.
550/S
(ďalej len "GAMO")

Čl. II
Cieľ zmluvy
1. Zmluvné strany disponujú v oblasti vedy a výskumu, ako aj výchovy a vzdelávania viaceré
spoločné záujmy, poslanie a zodpovednosti. Z hľadiska efektívneho využitia ľudského
potenciálu odborníkov pôsobiacich v obidvoch inštitúciách, ako aj materiálnych
prostriedkov dospeli k rozhodnutiu uzatvoriť dohodu o spolupráci.

Čl. III
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany prejavujú vôľu spolupracovať pri zabezpečovaní úloh obidvoch zmluvných
strán vo vymedzených oblastiach na základe vzájomnej výhodnosti a prospešnosti.
2. Spolupráca bude zameraná na záujmové oblasti pôsobnosti zmluvných strán s cieľom
kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho, vzájomne koordinovaného riešenia úloh
vlastného a spoločného záujmu.
Čl. IV
Oblasti spolupráce
1. Zmluvné strany na základe čiastkových dohôd zamerajú spoluprácu najmä na tieto oblasti:
integrované vedecko-výskumné a výchovno-vzdelávacie

programy,

spolupráca pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu,
spolupráca pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania,
spolupráca pri vzdelávaní a certifikácii podľa štandardov ECDL®
posudzovacia, oponentská, poradenská a konzultačná činnosť v dohodnutých oblastiach,
účasť na tvorbe návrhov a spolupráca pri realizácii domácich a zahraničných projektov,
účasť zamestnancov v odborných komisiách obidvoch zmluvných strán,
výmena skúseností, príp. vzájomné gestorstvo pri aktivitách medzinárodného charakteru,
účasť zamestnancov zmluvných strán na vzdelávacích akciách,
konferenciách a seminároch,

vedeckých sympóziách,

spolupráca pri tvorbe, implementácii, prevádzke a údržbe e-learningového
platforme Moodle, respektíve aj na iných platformách,

riešenia na

spolupráca v oblasti využívania služieb Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,
vzájomné využívanie HW prostriedkov pri realizácii projektov,
vzájomné využívanie programových
systémov pre nekomerčné účely,

produktov pri budovaní moderných databázových

vzájomná pomoc pri tvorbe a polygrafickom spracovávaní
s profesijným profilom obidvoch zmluvných strán,

publikácií,

ktoré súvisia

publikačná činnosť zmluvných strán ako aj zamestnancov strán dohody v periodických
a neperiodických tlačovinách,
iná bližšie nešpecifikovaná oblasť spolupráce.
Čl. V
Formy spolupráce
1. Zmluvné strany budú pri realizácii tejto zmluvy o spolupráci
dohodnuté formy spolupráce.

uplatňovať

vzájomné

2. Konkrétne projekty a úlohy v rámci tejto spolupráce je možné uskutočniť iba po vzájomnej
dohode zmluvných strán a to písomnými dodatkami k tejto zmluve. Dodatky budú označené
poradovými číslami a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Všetky finančné nároky a záväzky obidvoch strán tejto zmluvy vyplývajúce z konkrétneho
návrhu spolupráce budú pred zmluvným dojednávaním predložené na posúdenie z hľadiska
dodržiavania platného zákona o rozpočtových pravidlách a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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4. Zmluvné strany poveria konkrétnych zamestnancov každoročným
spolupráce a plánovaním najvýznamnejších spoločných aktivít.

vyhodnocovaním

Čl. VI
Doba trvania zmluvy a možnosti jej skončenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou
sa uvedie
uvedený,
podpísaná

dohodou obidvoch zmluvných strán, v písomnej dohode o skončení Zmluvy
deň, ku ktorému Zmluva skončí. Ak deň skončenia Zmluvy nie je v dohode
skončí sa Zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda
oprávnenými osobami zmluvných strán,

b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu, pričom
výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
c) odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana
podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od zmluvy táto
zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej strane.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zák.
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon Č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, zákon Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pri stupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Č.
49812011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti
informácií o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace právne predpisy.
2. Táto zmluva podlieha podľa zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom pri stupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. GAMO berie na vedomie povinnosť SŠ BB zverejnit' túto zmluvu, ako aj prípadné dodatky
vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na jej zverejnenie, vrátane
prilohy v plnom rozsahu.
4. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá
povinná v zmysle citovaného zákona.
5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej
dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.

SŠ BB, ako osoba
dohode písomnými

6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
uvedenými v úvode tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne
podpísali.
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8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie
je ničím obmedzená.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých GAMO obdrží 1 rovnopis a SŠ BB
obdrží 1 rovnopis.
V Banskej Bystrici dňa
Za SŠ BB

.

V Banskej Bystrici dňa
ZaGAMO

.

(
Spojená škola

Ing. Vladi lf Demčík
predseda/predstavenstva

Š~.oisKa 7
975 90 B.:'It,SKá Bystrica
R

8.S.

Kyjevské nám. 6,97404 Banská Bystrica
100: Cil)OQQQR7 IČ DPH: SK2020087498
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