
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi 

Mesto Prievidza 
sídlo: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie. VÚB, a. s., pobočka Prievidza 
č. účtu: 16626382/0200 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
BIC: S U B A S K B X 

a 

Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) 
sídlo: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
zastúpené: RSDr. Ján Čipov, predseda 
IČO: 31941648 
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 1228 5971 
IBAN: SK22 5200 0000 0000 1228 5971 

oprávnený pre vecné a obchodné rokovania a pre právne, ekonomické a finančné 
úkony súvisiace s úlohami regionálnej rozvojovej agentúry (RRA): Ing.Jozef Takács, 
riaditeľ 

Či. I 
Predmet zrní u vy 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave medzinárodného 
projektu zameraného na tvorbu siete pre akčné plánovanie v rámci programu 
U R B A C T III, ktorý je projektom európskej územnej spolupráce a je spolufinancovaný 
Európskou úniou (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a členskými štátmi, 
realizuje sa v programovom období 2014-2020 a slúži na výmenu skúseností a na 
vzdelávanie v rámci Európy, čím podporuje udržateľný rozvoj miest. Cieľom 
zapojenia sa do projektu je: 
- zlepšenie kapacít mesta na riadenie udržateľných mestských politík integrovaným 
spôsobom 
-zlepšenie návrhov udržateľných mestských stratégií a akčných plánov mesta 
- zlepšenie realizácie udržateľných mestských stratégií a akčných plánov mesta 
- zlepšenie prístupu k tematickým poznatkom iniciatívy URBACT a zdieľanie 
poznatkov o udržateľnom mestskom rozvoji prostredníctvom siete akčného 
plánovania. 



2.V rámci projektu sa očakáva vytvorenie medzinárodného partnerstva s min.8 
a max. 12 partnermi z min. 3 rôznych členských a partnerských krajín, pričom min. 4 
partneri budú z menej rozvinutých regiónov EÚ.Oprávnené náklady projektu môžu 
byť od 600-750. 000 € . (1 .fáza do 100.000€), spolufinancovanie EÚ je 85% 
oprávnených nákladov. 
Spolupráca bude prebiehať v dvoch etapách: 
a) príprava podkladov pre spracovanie žiadosti v období máj - jún 2015 
b) aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza 
(PHSR) na obdobie rokov 2015 - 2023 

ČI. III 
Čas plnenia a záväzky zmluvných strán 

1. Z R R H N sa zaväzuje spracovať medzinárodný projekt zameraný na tvorbu siete 
pre akčné plánovanie v rámci programu U R B A C T III 2014-2020 vrátane aktualizácie 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza na obdobie rokov 
2015 - 2023 v termíne do 1 .októbra 2015. 
2. Mesto Prievidza poskytne potrebnú súčinnosť pri získavaní potrebných informácií 
na zabezpečenie úspešnej realizácie predmetu zmluvy a bude znášať náklady 
spojené so spracovaním medzinárodného projektu zameraného na tvorbu siete pre 
akčné plánovanie v rámci programu URBACT III 2014 - 2020,vrátane nákladov na 
aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza, ktoré 
spolu predstavujú sumu 6 000,- €. Túto sumu mesto Prievidza uhradí druhej 
zmluvnej strane po úspešnom zrealizovaní predmetu zmluvy, najneskôr do 15. 
októbra 2015, na vyššie uvedený účet. 
3. V prípade, že zo strany Z R R H N v termíne do 1. októbra 2015 nedôjde k splneniu 
záväzkov a povinností uvedených v zmluve alebo v prípade, že projekt nebude 
spĺňať náležitosti vyžadované programom, mesto Prievidza nemá povinnosť nahradiť 
Z R R H N náklady spojené so spracovaním projektu a aktualizáciou programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza. Mesto Prievidza je povinné 
tieto náklady uhradiť, ak je objektívne preukázateľné, že k nesplneniu záväzkov 
a povinností došlo z dôvodu nečinnosti a neposkytnutia súčinnosti zo strany mesta 
Prievidza. 
4. Z R R H N sa zaväzuje, že v prípade zmeny cieľov a podmienok programu U R B A C T 
III 2014 - 2020 prepracuje projekt do podoby, ktorá bude v súlade s požiadavkami 
programu, a to bez nároku na ďalšie krytie finančných nákladov. 

IV. 
Skončenie zmluvy 

Zmluvu o spolupráci zanikne: 
a) naplnením predmetu zmluvy 
b) dohodou zmluvných strán 
c) výpoveďou zo strany mesta Prievidza aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou 
dobou 15 dní, pričom výpovedná doba začína plynúť nasledujúci deň po dni 
doručenia výpovede 



ČI. IV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok. 
2. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú 
vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané 
poštou formou doporučenej zásielky, ak v tejto zmluve nie je určené inak, na adresu 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu, ktorú zmluvná 
strana oznámila druhej zmluvnej strane. 
3. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, 
písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 30 dní od vtedy ako k nej 
došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak 
platí, že zmena nenastala. Výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky. 
4. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na 
adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila 
druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ťy deň po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 
5. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana 
bezodkladne potvrdí prijatie písomnosti preukázanou formou (faxom, elektronicky). 
6. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo 
nevykonateľným, neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V tomto 
prípade sa strany zaväzujú také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom, 
zmyslom a účelom v maximálnej miere zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 
7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery zo zmluvy 
vyplývajúce ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi 
predpismi slovenského právneho poriadku. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu 
alebo prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo poštou 
doporučene na doručenku. Fikcia doručenia písomnosti sa bude spravovať 
ustanoveniami § 46 a § 48 Občianskeho súdneho poriadku. 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý ma povahu 
originálu. Zmluvné strany dostanú dve vyhotovenia. 
11. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prievidza. 

V Prievidzi, dňa 2 0 MÁJ 2 0 J U - — \ V Prievidzi, dňa 2 0 MÁJ 2015 

RSDr. Ján Čipov 
predseda združenia 

ÄRUŽENIE PRE ROZVOJ 
REGIÓNU HORNÁ NITRA 

Hviezdoslavova 3 
PRIEVIDZA 971 01 

ICO: 31941648 
Tat.: 046/5425696, Fax: 046/ž>4í673fl 


