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Dohoda o uzatvorení partnerstva 
uzatvorená v zmysle § 10 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda") 

medzi týmito účastníkmi 

1) 

názov organizácie: 

adresa: 

zastúpený: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

DIČ: 

(ďalej aj „partner 1") 

2) 

názov organizácie: 

adresa: 

zastúpený: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok 

riaditeľom úradu Ing. Kamilom PAJEROM 

30794587 

Štátna pokladnica 

7000145076/8180 

2021776845 

ICO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Občianske združenie PRÍMA 

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 01 Bratislava 

výkonnou riaditeľkou OZ PRÍMA -

Mgr. Barborou KUCHÁROVOU 

31789 650 

VÚB 

1890944357/0200 

(ďalej aj „partner 2" alebo aj „garant projektu/ov" alebo aj „koordinátor projektu/ov") 

3) 

Mesto Senec 

Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

primátorom - Ing. Karolom KVÁLOM 

00305065 

2020662237 

Prima banka Slovensko a. s. 

6602827002/5600 

názov organizácie: 

adresa: 

zastúpená: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

(ďalej aj „partner 3") 

(spoločne partner 1 - 3 ďalej aj „partneri" alebo „účastníci dohody") 



Účastníci dohody sa dohodli takto: 

Článok 1 

Preambula 

Účastníci dohody sa dohodli, že uzatvárajú túto dohodu o partnerstve so zámerom 

podpory a vytvorenia špecializovaného poradenského centra pre občanov, pre 

evidovaných nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie) a pre sociálnych klientov 

vo vyčlenených priestoroch administratívnej budovy Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Pezinok (ďalej len „Úrad"), ul. Krátka č. 1, Senec s cieľom priblíženia 

špecializovaného poradenstva v zdravotnej, sociálnej, psychologickej a právnej oblasti 

a tým zlepšenia dostupnosti a možnosti realizácie uskutočnených projektov v rámci 

sociálnej inklúzie s dopadom na zamestnanosť a celkové zlepšenie postavenia 

sociálneho klienta v jeho nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádza. 

Partnerstvo je spojením partnerov vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce 

partnerov, lepšieho a efektívnejšieho naplnenia účelu tejto dohody. Partnerstvo nemá 

právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, ani združením obcí podľa zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Partnerstvo bude realizované pod 

záštitou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Článok 2 

Účel dohody 

Účelom tejto dohody je vytvoriť podmienky pre realizáciu plánovaných programov 

špecializovaného poradenstva, a to: 

a) Programu špecializovaného poradenstva sanujúceho komunitné a rodinné 

prostredie, 
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b) Programu špecializovaného poradenstva pre príbuzných a blízkych závislých 

osôb, 

c) Programu špecializovaného poradenstva pre závislé osoby, 

d) Programu špecializovaného poradenstva pre ľudí bez domova, 

e) Programu špecializovaného poradenstva pre ľudí z iných krajín, 

f) Programu špecializovaného poradenstva pre obete domáceho násilia, 

ktoré budú premietnuté do jednotlivých projektov realizovaných prostredníctvom 

európskych štrukturálnych fondov (ďalej len „ESF"). 

Čiastkové ciele programov zahŕňajú rôzne formy odbornej činnosti, ktoré sú 

definované v jednotlivých realizovaných programoch. 

Článok 3 

Doba trvania 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby dosiahnutia účelu podľa článku 2 

tejto dohody, minimálne však od 1.1.2013 do 31.12.2014. 

2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola táto dohoda uzatvorená, je možné sa dohodnúť na 

jej ukončení na základe písomnej dohody účastníkov dohody/partnerov alebo 

odstúpením. 

3. Účastníci dohody/partneri sú oprávnení od tejto dohody odstúpiť v prípade, že 

niektorý z účastníkov dohody/partnerov si neplní svoje povinnosti vyplývajúce pre 

neho z tejto dohody. Odstúpenie má účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo 

písomné vyhotovenie odstúpenia preukázateľne doručené ostatným účastníkom 

dohody/partnerom. 

Článok 4 

Postavenie garanta projektu/ov, koordinátora projektu/ov 
a partnerov, ich práva a povinnosti 

1. Partner - účastník dohody, ktorý sa finančne spolupodieľa na príprave a na realizácii 

jednotlivých projektov spolu s garantom projektu/ov a koordinátorom projektu/ov. 



2. Garant projektu/ov - účastník dohody, ktorý celkovo zodpovedá za implementáciu a 

realizáciu jednotlivých programov v rámci projektov EŠF. Garant projektu/ov riadi 

všetky procesy v jednotlivých projektoch a zodpovedá za obsahové naplnenie cieľa 

jednotlivých projektov a za efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými 

prostriedkami jednotlivých projektov. 

3. Koordinátor projektu/ov - účastník dohody, ktorý organizuje, sumarizuje a 

zabezpečuje bezproblémový priebeh činností v zmysle harmonogramu jednotlivých 

projektov, monitoruje a vyhodnocuje priebeh činností v jednotlivých projektoch, 

podieľa sa na efektívnom a hospodárnom riadení a vynakladaní finančných 

prostriedkov jednotlivých projektov. Postavenie koordinátora projektu/ov na účely 

tejto dohody má garant projektu/ov. 

4. Povinnosti partnerov: 

a) povinnosť vyvíjať súčinnosť k dosiahnutiu účelu tejto dohody, 

b) povinnosť zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo 

sťažiť dosiahnutie účelu tejto dohody, 

c) povinnosť vzájomne sa informovať o skutočnostiach nevyhnutných pre plnenie 

tejto dohody, 

d) povinnosť pri realizácii jednotlivých projektov konať eticky, korektne 

a v súlade s dobrými mravmi. 

e) zodpovednosť za vlastné riadenie, realizáciu a vyhodnotenie jednotlivých 

projektov a dodržanie limitov rozpočtu v jednotlivých položkách, 

f) zodpovednosť voči garantovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených 

aktivít. 

5. Povinnosti garanta projektu/ov a koordinátora projektu/ov: 

a) povinnosť zabezpečenia opatrení nevyhnutných k príprave, realizácii 

a efektívnemu priebehu aktivít partnerstva, ku ktorému sa vzťahuje táto dohoda, 

b) povinnosť zabezpečenia v spolupráci s partnermi úspešnej realizácie 

jednotlivých projektov, 

c) povinnosť organizovania, sumarizovania a zabezpečenia bezproblémového 

priebehu jednotlivých činností v zmysle harmonogramu jednotlivých projektov, 
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d) povinnosť monitorovania a vyhodnocovania priebehu činností v jednotlivých 

projektoch, 

e) povinnosť podieľať sa na efektívnom a hospodárnom riadení a vynakladaní 

finančných prostriedkov jednotlivých projektov, 

f) zodpovednosť za materiálovo-technickú prípravu centier prevencie a 

špecializovaného poradenstva. 

g) povinnosť zabezpečenia publicity jednotlivých projektov počas celej dĺžky 

trvania, 

h) povinnosť poskytovať priebežné informácie partnerom o zrealizovaných 

aktivitách v rámci jednotlivých projektov, 

i) povinnosť úzko spolupracovať s partnermi projektu a zároveň sumarizovať 

napĺňanie čiastkových cieľov projektu na základe podkladov, ktoré im dávajú 

partneri, 

j) povinnosť garancie odbornej úrovne pri zabezpečovaní vzdelávania a chodu 

centier prevencie a špecializovaného poradenstva, 

k) povinnosť propagácie jednotlivých projektov podľa stanovených podmienok. 

6. Partneri majú právo: 

na všetky informácie týkajúce sa jednotlivých projektov, dosiahnutých výsledkov 

jednotlivých projektov a súvisiacich informácií. 

Článok 5 

Financovanie partnerstva 

1. Finančné zdroje partnerstva budú zahrnuté v jednotlivých realizovaných a schválených 

projektoch financovaných prostredníctvom EŠF, ktoré ich budú mať zahrnuté 

v záväzných rozpočtoch projektov spoločne s finančným mechanizmom. 

2. Partneri sa dohodli, že finančná spoluúčasť na projektoch realizovaných 

prostredníctvom ESF zo strany partnerov vo výške 5% bude určená pomerným dielom 

medzi partnermi. 

Článok 6 

Spory 
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1. V prípade sporu medzi partnermi sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo 

zmierom. 

2. V prípade, že sa sporové strany nedohodnú podľa predchádzajúceho odseku tohto 

článku tejto dohody, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným 

súdom Slovenskej republiky. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. S uzatvorením tejto dohody vyslovilo súhlas Mestské zastupiteľstvo v Senci na 

svojom zasadnutí konanom dňa 13.12.2012 uznesením č. 143/2012. 

2. Účastníci dohody/partneri podpísaním tejto dohody berú na seba práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto dohody. 

3. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto dohody je alebo sa stane neplatné alebo 

neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude 

mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, 

účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci dohody sa 

zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie tejto dohody 

nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom 

najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené. 

4. Akékoľvek zmeny tejto dohody možno robiť iba na základe dohody zmluvných strán 

formou písomných, postupne číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami účastníkov dohody/partnerov. 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými účastníkmi 

dohody/partnermi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6. Vzťahy účastníkov dohody/partnerov bližšie neupravených sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov 

dohody/partnerov-obdrží po jednom rovnopise. 

8. Účastníci dohody/partneri prehlasujú, že táto dohoda bola podpísaná na základe ich 

slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. 
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podpísané podpísané 
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