
 
 

 
 

PROJEKT:   Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, 

environmental and social dimension.   

 

 

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficientom 

 

Koordinátor: 

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, IČO: 

37 840 371, záujmové združenie právnických osôb, zastúpený JUDr. Marek Turanský MBA, 

riaditeľ (ďalej aj ako KRR),  

Banka: SK 67 5600 0000 0010 7228 8001 

 

a  

 

Beneficiet: 

Pre Úľany – Pro Fudemus, nezisková organizácia, Hlavná ulica 111/56, 925 28 Pusté Úľany, 

IČO: 37986848, zastúpená doc. PhDr. Slávka Démuthová, riaditeľ (ďalej aj ako ORG.) 

Banka: SK 28 5600 0000 0010 5104 9001 

,  

sa dohodli na nasledovnom: 

 

 

Článok I / Základné informácie 

 

1.1. Koordinátor zastrešuje projekt s názvom Digitalization as a tool for sustainable regional 

development – educational, environmental and social dimension.  ID No.: ET 592 926 

1.2. Projekt je financovaný z programu Boeing community investment fund.  

1.3. Čiastkovým výstupom projektu je aj výsadba drevín v rámci vytvárania náučných chodníkov.  

 

 

Článok II / Trvanie projektu  

 

2.1. Projekt bude ukončený k 31.12.2021.  

2.2. Výsadba zelene v článku IV sa uskutoční najneskôr do konca októbra 2021, vrátane 

zúčtovania. 

 

  

Článok III / Predmet spolupráce 

 

KRR   

 

3.1. Poskytne finačné prostriedky na  zabezpečenie výsadby definovanej v článku IV, v objeme 

uvedenom v článku V. Prostriedky poskytne KRR priamo ORG. alebo ako úhradu 

oprávnených nákladov dodávateľa ORG.  



 

3.2. Je oprávnený kontrolovať účelnosť a efektívnosť vynaloženia poskytnutých finančných 

prostriedkov  

Obec 

 

3.3 Je povinná použiť poskytnuté prostriedky v súlade s účelom a predmetom spolupráce. 

 

3.4 Zabezpečí zhotovenie fotodokumentácie realizácie výsadby špecifikovanej v článku IV po 

realizácii. 

 

3.5 Riadne zdokladuje skutočné náklady preukázateľne vynaložené na realizáciu predmetu 

spolupráce.  

 

3.6 Zabezpečí zhotovenie fotodokumentácie výsadby po realizácii.  

 

 

 

Článok IV / Presné určenie objektu 

 

4.1 ORG. bude zabezpečovať výsadbu : 

 

 

 “    Projekt “Čerešne” v Pustých Úľanoch       ” 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

Článok V / Financovanie 

 

5.1 KRR poskytne finančné prostriedky vo výške: 500 EUR /slovom päť sto EUR. Prostiedky 

poskytne do 14 od podpisu zmluvy ako zálohovú platbu.  

 

5.2 ORG. je povinná zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do konca októbra 

2021. 

 

5.3 V prípade, že nepríde k naplneniu zmluvy je ORG. povinná finančné prostriedky vrátiť.  

 

 

Článok VI / Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 

 

6.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu 

ju podpisujú. Platnosť nadobúda dňom podpisu. Účinnosť nasleduje deň po zverejnení na 

webe.  

 

V Trnave:         V Pustých Úľanoch: 

 

 

 

 JUDr. Marek Turanský, MBA   doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

  Riaditeľ KRR      Pre Úľany – Pro Fudemus 

 


