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6.1.7. oboznámiť Školu s harmonogramom a rozsahom Testovaní žiakov v rámci Projektu

s dostatočným časovým predstihom;
6.1.8. poskytnúť Škole finančnú náhradu na stravné a cestovné náklady pre Frekventanta

spojené s jeho účasťou na Službách zaškolenia v súlade s touto Zmluvou, ako aj
finančnú náhradu na mzdové náklady na Zamestnanca Školy, ktorý sa zapojí do
implementácie projektu na škole.

7. Článok
Trvanie a ukončenie Zmluvy

7.1 Ktorákolvek strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy, a to z dôvodu uvedeného v zákone alebo
v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou; účinky
odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany
druhej strane doručené.

7.2 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä nedodržanie práv a povinností Školy
uvedených v čl. 5. tejto Zmluvy.

7.3 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Projektu do 30. novembra 2015, v prípade predlženia
realizácie Projektu sa automaticky predlžuje doba trvania Zmluvy, o čom bude Školu
informovať Poskytovater.

8. Článok
Záverečné ustanovenia

8.1 Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
ustanoveniami Zákona o prevode majetku štátu, Obchodného zákonníka, Občianskeho
zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

8.3 Táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § Sa zákona o prístupe
k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení) v spojení s ustanoveniami § 271
ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka.
Prijímater súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek
časti jej textu a dodatkov, a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby
konajúcej za Prijímate"a) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách
a dodatkoch, a to zverejnenie Poskvtovateľorn počas trvania jeho povinnosti podľa § Sa § 5b
zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom
písomnom súhlase Poskytovateľa.

8.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto Zmluvy tretím osobám v nevyhnutnom
rozsahu, v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na Internete -
príslušnej webovej stránke (www.crz.gov.sk).

8.5 Na základe tejto Zmluvy bude vypracovaná špecifikácia dodávaného Tovaru, poskytovaných
Služieb zaškolenia, zoznam Frekventantov a preberací protokol.

8.6 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno vykonávať iba písomným dodatkom k nej.
8.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo sa ukáže ako neplatným

podľa platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je neplatné.

Strana 6

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie


