
Zmluva o spolupráci so strednou odbornou školou v oblasti odborného vzdelávania 

 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

Podnik: 

Názov:  EponaCom, s.r.o. 

Sídlo:   Štefánikova 22, 06601 Humenné 

Zastúpený:  Ing. Štefan Gačko – konateľ, Ing. Matúš Terefenko - konateľ 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, číslo 22656/P 

IČO:   45420688 

 

(ďalej len ako „Podnik“) 

 

a 

 

Stredná odborná škola 

Názov:  Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné. 

Sídlo:  Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 

Zastúpená: Ing. Anton Bača - riaditeľ 

IČO:  00 893 358 

 

(ďalej len ako „Škola“) 

 

(ďalej Podnik a Škola spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie  

 

1.1.  Škola ako vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca žiakom odborné vzdelávanie a prípravu 

vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom predovšetkým 

na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností, ktorej postavenie je 

upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Podnik ako žiadateľ, resp. od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ako 

prijímateľ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra – kód výzvy OPII-

MH/DP/2020/11.3-25 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

zameranej na podporu rozvoja podnikania mikro, malých a stredných podnikov 

a spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „výzva“), z dôvodu splnenia 

jednej z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

sa dohodli, rešpektujúc všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

a právne predpisy Európskej únie, na nižšie uvedenom znení Zmluvy.      

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok Podniku umožniť Škole využívať dlhodobý 

hmotný majetok: Rozvádzač pre riadenie automatizácie, Centrálna jednotka vetracieho 



systému, Systém inteligentného vykurovania a chladenia, Rozvádzač pre osvetlenie, 

Výučba, Multimédia, Tienenie, Záložný zdroj, Alarm a prístup, Fotovoltaický systém,  

ktorý bude obstaraný Podnikom v rámci projektu NFP313030AUG6 - Podpora 

vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti 

EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom. (ďalej len 

„projekt“) v súvislosti s výzvou identifikovanou v čl. I., bod 1.1 tejto Zmluvy, za 

podmienok uvedených v čl. III., bod 3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „majetok obstaraný 

v rámci projektu“ alebo „predmet projektu“), na účely praktického vyučovania žiakov 

Školy, počas doby uvedenej v čl. IV, bod 4.1 tejto Zmluvy, za účelom poskytnutia 

podpory zo strany Podniku v oblasti spolupráce so Školou a záväzok Školy prijímať túto 

poskytnutú podporu. 

 

Čl. III. 

Osobitné podmienky  poskytnutia podpory zo strany Podniku 

Vyhlásenie Školy 

 

3.1 Podnik sa zaväzuje, že poskytne Škole prístup k majetku obstaranému v rámci projektu, 

ktorý bude umiestnený  v priestoroch podniku v sídle podniku na adrese Štefánikova 22, 

06601 Humenné. Uvedenie predmetu projektu do riadnej prevádzky sa Podnik zaväzuje 

zabezpečiť k začiatku obdobia udržateľnosti projektu v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o 

poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky, pričom predmet projektu sa 

poskytne za účelom realizácie praktického vyučovania, za týchto podmienok a v tomto 

rozsahu: 

 

3.1.1 Podnik sa zaväzuje poskytnúť Škole bezodplatný prístup k majetku obstaranému 

v rámci projektu na účely realizácie praktického vyučovania v rozsahu 136 

hodín počas školského roka mimo školských prázdnin.  

 

3.1.2 Podnik sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť Škole potrebný personál za účelom 

zabezpečenia odborného využívania sprístupneného majetku obstaraného v 

rámci projektu; 

 

3.1.3 Podnik sa v súvislosti so sprístupnením majetku obstaraného v rámci projektu 

zaväzuje Škole bezodplatne poskytnúť školenia pre učiteľov/majstrov Školy v 

rozsahu 16 hodín ročne.  

 

3.2 Škola vyhlasuje, že sprístupnený majetok obstaraný v rámci projektu je využiteľný pri 

poskytovaní praktického vyučovania v zmysle schváleného školského vzdelávacieho 

programu pre odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v 

príslušnom učebnom odbore Školy:2561 M informačné a sieťové technológie . 

 

3.3 Škola sa zaväzuje využívať sprístupnený majetok obstaraný v rámci projektu a súvisiace 

plnenia v rozsahu podľa čl. III, ods. 3.1 tejto Zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Doba poskytnutia majetku obstaraného v rámci projektu  

 

4.1  Podnik sa zaväzuje poskytnúť Škole prístup k majetku obstaranému v rámci projektu 

počas obdobia udržateľnosti projektu. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje 

obdobie troch rokov po finančnom ukončení projektu.    



4.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby ukončenia obdobia udržateľnosti 

projektu, čím nie je dotknutá povinnosť Školy strpieť výkon kontroly/auditu v súlade 

s čl. VII, bod 7.4 tejto Zmluvy. 

4.3  V záujme právnej istoty oboch Zmluvných strán je Podnik povinný bezodkladne 

písomne informovať Školu o dátume začatia a ukončenia obdobia udržateľnosti 

projektu. 

 

Čl. V. 

Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu 

 

5.1 Zmluvný vzťah zaniká: 

5.1.1 uplynutím doby poskytnutia prístupu k majetku obstaranému v rámci projektu 

v zmysle čl. IV., bod 4.1 tejto Zmluvy; 

5.1.2 dňom zániku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom NFP, ktorým je 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra) a Prijímateľom NFP 

(Podnikom), v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie záväzkov v zmysle tejto Zmluvy ktoroukoľvek 

Zmluvnou stranou, môže ktorákoľvek Zmluvná strana oznámiť Poskytovateľovi NFP 

v súvislosti s výzvou identifikovanou v čl. I., bod 1.1 tejto Zmluvy, resp. Zmluvou 

o poskytnutí NFP, ktorej zmluvnou stranou je Podnik. 

 

Čl. VI.  

Spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností 

 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú navzájom bezodkladne informovať o všetkých 

náležitostiach týkajúcich sa plnenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu akokoľvek ovplyvniť 

plnenie záväzkov Zmluvných strán zakotvených v tejto Zmluve. 

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným 

stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

7.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

7.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú 

Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli 

k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

7.4 Škola sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po ukončení 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vždy, ak o takúto kontrolu požiada Podnik alebo 

orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov, resp. oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej zmluvnou stranou je 

Podnik v súvislosti s výzvou identifikovanou v čl. I., bod 1.1 tejto Zmluvy. Zároveň sa 



Škola zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 Podnik sa zaväzuje oboznámiť Školu s povinnosťami vyplývajúcimi z čl. 12 VZP 

v Zmluve o NFP zverejnenú v CRZ a Škola vyhlasuje, že sa oboznámi s týmito 

povinnosťami. 

7.5 Zmluvu je možné meniť len na základe vzostupne očíslovaných, písomne uzavretých 

dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

7.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, a to po dve vyhotovenia pre každú 

Zmluvnú stranu. 

7.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany sú uzrozumené, že doba poskytnutia prístupu k majetku 

obstaranému v rámci projektu je vymedzená v čl. IV tejto Zmluvy.  

7.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že ich prejavy 

vôle sú zrozumiteľné a určité a voči jej forme a obsahu nemajú žiadne výhrady, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

Podnik:        

Názov: EponaCom, s.r.o.    V Humennom, dňa ............. 

 

Štatutárny orgán:  Ing. Štefan Gačko – konateľ 

Ing. Matúš Terefenko - konateľ 

 

 

 

 

 

Škola: 

Názov: Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné 

        

Štatutárny orgán: Ing. Anton Bača - riaditeľ 

 

         V Humennom, dňa ............. 

 


