
S|íriszt

l.:lrc.|ý ilad Vy5cká nad Kysucou,023 55

zmluva o spolupíáci
č, UNMs04294/2020-í 1í

016789l2020
(dalej len ,zmluva")

podla § 269 ods, 2 obchodného zákonníka

medzi

pre nolmallzáciu, metrológiu a skúšobnictvo slovenskei
republiky
Štefanovičova 3, P. o. Box 76, 810 05 Brati§lava 15

Katarína sUrmiková Tatranská, MBA - predsednička úradu
30 810 710
2020a50711
sK202085071í, registrácia podla § 7 zákona ě.222l2oo4 z. z. ooPH
Štátna pokladnica
sK39 8180 0000 0070 0006 8787

obec Vy§oká nad Kysucou
Ústredie 215, o23 55 Vysoká nad Kysucou
Mgr. Anton Varecha - starosta obce
00 314 340
2020553326
nie je platca DPH
VÚB a.s- pobočka TUz ovka
sK17 0200 0000 0000 1182 í322

sídlo:
za§túpený:
lčo:
Dlč:
lč DPH:
BankoVé spojenieI
lBAN:
úNMS

(ďalej len ,,(!NMs sR)

a

Názovl
sidlo:
zastúpený:
lčoI
DlČ:
lč DPH:
Bankové spojenie:
lBAN:

SR nie je platitelom DPH

(dblej len,,spolupracujúci subjekt")

(ÚNMs sR a spotupracujúci subjek d'alaj spolu ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ,,zmluvná strand")

Článok 1
Predm€í zmluvy

1 , ÚNMs sR ako Prijímatel realizuje v nadváznosti na Zmluvu o poskytnuti nenávratného íinaněného
príspevku č, z3,14011R809 zo dňa 24,01. 20í9 projekt s názýofi zavádzanie a podpora
manažérstva kvality v organizáciách verejnej splávy,

Kód projektu v lTMs2014+: 3140ílR809
Riadiaci oígárýposkyiovatel NFP: lvlinisterstvo vnútra sloven§kej republiky

Miesto .ealizácie projektu:

operaóný program:

celé územie sR
EfektíVna Verejná spráVa

1



Špecifický ciel:

ciele Projektu:

spolufinancovanýfondom: Európskysociálnyfond

Prioíitná os: í Posilnené inštitucionálne kapacity a efektivna verejná správa

lnvestiěná priorita: lnvesticie do inštitucionálnych kapacit a do efektlvnosti verejných
správ a veréjných služieb na národnej, regionálnej a miestnej
úlovniV záujme rďoriem, lepšej právnej úpravy a dobrej spráVy

1,1 skvaliinené systémy a optima|izované procesy verejnej
spráVy

cielom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít ProjeKu
z Vecného a časového hladiska, ako aj z hladiska ostatných
podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a V tej

súvislosti aj naplnenie Meratelných ukazovatelov Projektu
deíinovaných v Prílohe č, 2 Predmet podpory NFP Zmluvy
o poskytnutí NFP,

(d'alej len'národný projekt").

Predmetom tejto zmluvy |e záýázok ÚNMs sR bezodplatne poskytnúť, pri dodržani podmjenok

tejto zmluvy, spolupracujúcemu subjektu školiterskú, konzultačnú a posudzovatelskú činnosť
v rámci implementácie modelu cAF a záVázok spolupracujúceho §ubjektu implementovať
a udžiauat model cAF Vo svojej organiácii. lmplementácia modelu cAF prebehne v sůlad6
s harmonogramom implementácie modelu cAF, ktoni,tvorí prílohu tejto zmluvy aje jej

neoddeliternou súčaďou. UNMS sR poskytuje podporu podla tejto zmtuvy v rámci národného
projektu- lmplementáciou modelu cAF prispigva §polupracujúci subjekt k plneniu meratelného
ukazovateía národného projektu P0254 Počet organizácii, ktoíé získali podporu a žaviedli systém
riadenia kVality,

spolupracujúci subjekt uzavretim tejto zmluvy súhlasi stým, že bude aktívne spolupíacovať
s ÚNMs sR za účelom riadnej realizácie národného projeklu, dosiahnutia jeho úč€lu a ciefa
a zachovania výsledkov národného projektu v dobe následného monitorovania národného
projektu.

čÉnók 2
Píáva a povinno§ti zmluvných 9irán

ÚNfirs sR je povinný;
a) poskytnúť spolupracujúcemu §ubjektu školiacu, konzultaěnú a posudzovatelskú ěinnosť

V rámci implementácie modelu cAF celkovo v rozsahu max, 153 h,

b) zabezpečiť pre spolupracujúci subjekt školitela,4(onzultanta a posudzovatelov modelu cAF
(d'aIejaj ako 

"expertl") 
a koordinovať ich prácu,

c) uhradť pefsonálne náklady expertom, ktori budú Vykonávať V spolupíacujúcom subjekte
školiacu, konzultačnú a posudzovatel'skú činnosť v rozsahu podla odseku 1 písm. a) tohto
článku.

d) poskytnúť spolupracujúcemU subjéktu Všétky podklady potrebné k splneniu tejto zmluvy, najmá
šablóny potrebné k implementácii modelu cAF, školiace materiály a pod.,

e) komunikovať so spolupracujúcim subjektom a informovať ho o skutočnostiach, ktoré majú
vplw na priebeh spolupráce.

spolupraciJjúci subjekt je povinný:

a) zabezpeěiť podporu manažmentu pre implementáciu mode|u cAF V spo|upracujúcom subjekte,

3,

1.

2.



3,

b) plniť harmonogram implementácie modelu cAF,
c) absolvovať celý implementaěný cyklus modelu cAF, ktory bude Ukončený hodnotením

Externej spátnej vázby modelu cAF a v pripade úspešného hodnotenia udelením titulu
EfektíVny používatel' modelu cAF,

d) zabezpečiť udržatelnosť modelu cAF v spolupracujúcom §ubjekte opakovaným
samohodnotením a zabezpečiť opátovné obnovenie litulu Efektlvny použlvatel modelu cAF
po uplynutí platnostititúlu ziskaného za podpory národného píojektu, a to minamálne po dobu 2
rokov po ukonéní realjzácie aktivit projektu, pričom za moment ukonóenia rea|izácie projeklu
sa považuje moment finančného ukoněenia projektu,

e) Určť člena vedenia spolupracujúceho subjektu, ktoíý bude vykonávať pozíciu garanta modelu
cAF v spolupracujúcom subj€kte,

f) určiť zamestnanca, ktorý bude vykonáVať metodika modelu cAF v §polupracujúcom subjekte,

9) vytvoriť cAF tím a zabezpečiť pre jeho členov podmienky na Vykonanie procesu
samohodnotenia a zlepšovania podía modelu cAF,

h) zabezpečiť §účinnoď všetkých zamestnancov spolupracujúceho subjektu píi procese
samohodnotenia a zlepšovania podla modelu cAF,

i) zabezpečiť a vytvoíiť podmienky pre plnenie aklivít akčného plánu zlepšovania podla modelu
cAF,

i) poskytovať súčinnosť školitefovi/konzultantovi mod6|u cAF a posudzovatelom modelu cAF,
k) zaregistrovať sa po uskutočnení samohodnotenia do európskej databázy používatelov modelu

cAF vedenej Európskym inštitútom pre verejnú správu a do národnej databázy použlvatelov
modelu cAF vedenej ÚNMs sR,

l) komunikovať s t]Ni,4s sR a iníormovať ho o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebéh
spoIupÉce,

m) viesť evidenciu vykonávaných ěinností školiterom/konzultantom modelu cAF
a posudzovatetmi modelu cAF za účelom kontroly naplňania harmonogramu ich hodinovej
dotácie,

n) dodžiavať a naplňať povinnosti vyplýVajúce z Manuálu pre informovanie a komunikáciu
operačného programu EfektíVna verejná správa v íoz§ahu pokynov ÚNMs sR,

o) primeraným a spolupracujúcemu subjektu obvyklým spósobom propagovať implementáciu
modelu cAF prostredníctvom národného projekiu,

p) uhradiť ÚNMS sR všetky personálne náklady, ktoré ÚNN4s sR vynaložil na školiacu,
konzultačnú a posudzovatelskri činnosť podťa modelu cAF v spolupracujúcom subjekte podla

Článku 3 v píípade preděa§ného ukončenia implementácie modelu cAF pred uskutočnením
hodnotenia Externej spátnej Vázby modelu cAF, ako aj v pripade nedodržania podmjonky
zabezpečenia udřateŤnosti podra písm. d) tohto článku,

q) nepožadovať na íealizáciu píislušnej aktivity náíodného projektu dotáciu, grant alebo
prispevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu sR, štátnych fondov alebo iných
v€rejných zdrojov; v prípade, že spolupracujúci subjekt poruši uvedenú povinnosť a budú mu
poskytnuté takéto píostriedky na realizáciu, je povinný Vrátiť finančné prostriedky v súlade
s článkom 3 tejto zmluvy.

za účélom zjednodušenia komunikácie a realizácie predmetu zmluvy si zmluvné strany určili
kontakhé osoby na operatíVnu komunikáciu, ktoďmi sú:

za úNMs sR;
meno a priozvisko; lng, Katarína Kašubová
é_mail| katarina,kasubova@normoff,gov,sk



telefón: 02 20 907 251, 0918 876 001

za spolupracujúci subjekt:

meno a priezvisko: Mgr, Anton Varecha
e-mail:
telefón:

§tarosta@VysokanadkysUcoU.sk
0918 397 074

4.

5.

Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si písomne oznamovať akékorvek zmeny V kontaklných
údajoch, ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dni odo dňa, kedy táto zmena nastala,
Zmluvné §trany sú sí Vedomé, že poskytovatel' NFP uvedený v článku 1 lejto zmluvy má právo byť
informovaný o akejkorvek skutočnosti týkajúcej sa spolupráce zmluvných slrán Vo vžťahu
k národnému projektu,

článok 3
Podmienky úhřady nákladov v prípade predčasného ukončénia implementácié modelu cAF

1. ÚNMs sR sa zavázuje poskytnúť školiacu, konzultačnú a posudzovatel'skú činnosť v fámci
impleméntácie modelu cAF §polupracujúcemu subjektu b€zodplatne za dodžania podmienky
absolvovania celého implementačného cyklu modelu cAF, ktoni,budé ukončený hodnotením
Exiemej spátnej Vázby modelu cAF, ÚNMS sR poskytuje podporu spolupracujlicemu subjektu
V rámci národného projektu 

'Zavádzanie a podpora manažé§tva kvality V ořganiácjách ve€nej
správy" financovaného z Európskeho sociálneho fondu prostrednlcfuom operačného programu
Efektívna verejná správa,

2, V prípade predčasného ukonénia imp|ementácie modelu cAF pred Uskutoěnením hodnotenia
Externej spátnej vázby modelu cAF zo strany spolupracujúceho subjektu sa spolupíacujúcj
subjekt zavázuje uhradiť ÚNMs sR personálne náklady Vynaložené na školiacu, konzultačnú
a posudzovatel'skú činnostj podLa modelu cAF, ktoďch výška sa určí ako násobok počlu
po§kytnutých hodin na Uvedené činnosti a sumy hodinovej sadzby poskytnutých expertom,

3, ÚNNIS sR podla čIánkU 2 odsek 2 pism, p) V spojitosti s odsekom 2 tohto článku vystaví
spolupracujúcemu subjektu faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti Ustanovené V § 74 zákona
ě.22212004 z. z. o da^i z pridanej hodnoty vznenl neskorších predpisov a údaje
podra obchodného zákonníka.

4. splatnosť riadne vystavenej a doručenej íaKúry je 30 dní odo dňa jej doručenia spolUpracujúcemU
subjektu.

5, Faktúra sa považuje za uhradenú v lehote splatnosti, ak deň pripisania platby na účet ÚNMs sR
je v lehote splatnosti uvedenej na íaktúre.

článok 4
Ťrvanie zmluvy a jej Ukončenie

1 . zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31 ,03,2022,

2. zmjlJýa zaniká
a) márnym uplynutírn lehoty podla odseku 1,

b) na základe pisomnej dohody zmlUvných strán,
c) odstúpením od zmluvy,



3, zmluvné strany majú právo od§túpiť od zmluvy, aj bez Uvedenia dóvodu, priěom odstúpénie

od zmluw musí byť pí§omné a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom nie

jé dotknutá povinnosť spolupracujúceho subjektu vyplývajúca z článku 3.

4.

1,

2.

3.

5,

6.

7.

článok 5
závércčné ugtanovenia

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami a tieto budú tvoňť neoddolitglnú súčasť tejto zmluvy,

Zásielka sa na účely zmluvy považuie za doručenú aj Vtedy, ak sa ju nepodarl doručiť
prostrednlctvom poštového podniku na adresu uvodonú v záhlaví zmluvy, alo dňom vrátenia
nedoručenej zásielky zmluvnej strane a rovnako sa zásielka poýažu:ie za doručenú dňom
odmietnutia prevzatja zásielky zmluvnou stranou, ktorcj bola adresovaná,

Spolupracujúci subjekt podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s tým, že úrad má
certiíikovaný systém manažérstva proti korupcii, ako aj s prijatou Protikorupčnou politikou ťlradu -
http§://Www,unms,sk/?protikorupcna_politika_unms_sr a s Píotikorupčným programom úradu -
http§://WWW.unm§,sU?Protikorupcny-program-unms-sr, dostupnými na Webovom sídle úradu, jch

obsahu poíozumel a zavázuje sa ich rešpéktovať,

Táto zmluva a práVne vzťahy z nej sa po dohode zmluvných strán .iadia predovšetkým
ustanoveniami obchodného ákonnika a ostatnými všeobecne záVáznými právnymi predpismi.

Táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami; ak oprávnení
zástupcovia obidvoch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je
deň neskoršieho podpisu, Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou V zmysle ustanovenia

§ 5a zákona é. 211l20oo Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektonich zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle

§ 47a od§, 1 občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády slovenskej republiky,

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane dva
rovnopisy,

zmluvné strany si zmluvu pozorne prečltali, jej obsahu porozumeli, Vyhlasujú, že vyjadruje lch
vóťu, ktorá je slobodná, Vážna a bez omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisuJú,

Za úNMs sR:
,/-: /' ,--,

V Bíalislave dňa la |a 1!./

Priloha:
- Harmonogram implementácle modelu cAF

za spolupracujůci subjekt:

Vo Vysokej nad Kysuc ou, aau .,!,".?.'..9!!,...

transká, MBA



Eíektívná
vereiná 9píávn

Eunóp§l6 únia
UMD PRr NoRM^U2ÁCU,

, MErr.oLÓclU 
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sl((]ŠoBNÍcwo
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Náíoíjný projekl ,,zdÝádzanie a podpora manažérslva
kvalíty v organizáciách verejnej splávy"

Plíloha č, 1

Harmonogram implementácie modelu CAF
v organizácii obec Vysoká nad Kysucou

Časové obdobie imp|ementácie modelu cAFI o2l2o21 - o3t2o22

ciel: Trvalé zlepšovanie o€anizácie prostredníctvom implementácie modelu cAF

Fi|zA 1
Priprava

lmplementácie
1mesiac

FižA2

samohodnolenia
5 mesiacov

Fi+zA 3

žlepšovania
6 mesiacov

Fi\zA 4
Exlelná spátná

Vázba modelu cAF
2 mesiace

FÁzA í: PRíPRAVA lMPLEMENTÁClE

činnosť zod povedno3ť Termín

1. Vymenovanie garanla a metodika modelu cAF Štatutár organizácie 2a 02 2021

2. stanovenig rozsahu a \^ýber panelu bodového hodnotenia Štatutár organizácie 28.o2.2021

3, Vytvorenie a schvál€nie plánu implementácie a komunikačného plánu Garant, metodik, štatutár 2a 02 2021

Nastavenie kritérií, Výber a menovanie členov cAF timu Garant a metodik 2a,o2.2021

1 72 3 4 6 8 139 10 11 12 14



Efektivnó
verejná spiáva

EurcD5ra úni. El VHRJ,5}3|Y'|ůš'á§|Y.*" Nárcdný píojekt,,zavádzanie a podpora manažélstva
..,n'.t.ar|!ld, V l sLovrlxtj ntluartrv kvality v organiáciách vercjnej správy"

Príloha č, 1

FÁzA 2: PRocEs sAMoHoDNoTENlA

FÁzA 3. PRocEs zLEPšovANlA

činnosť zodpovednosť Termín

1. školenie manažmentu a školenie cAF timu školitel/konzultant, metodik 31,03.2021

2. Príprava samohodnotiacej spráVy Č|enovia cAF tímU. metodik 31.05.2021

3, Pripomienkovanie samohodnotiacej sprá!ry zamestnancami organizácie zamestnancj 15.06,2021

4. Konsenzus miting k samohodnotiacej správe
Metodik, ělenovia cAF tímu,
školiteí/konzultant

15.06,2021

5. Finalizácia samohodnotiacej spráVy Metodik 30,06.2021

6. schválenie samohodnotiacej spráVy štatutár 30,06,2021

7. Predloženie samohodnotiacej správy ÚNMs sR na posúdenie na mieste Metodik 30.06.2021

8, Absolvovanie posúdenia na miesie
Manažment, garant a melodik
modelu cAF, členovia cAF tímu 31.o7.2021

9,
Prezentácia Výsledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie
s cielom zIskanla námetov na zlepsovanle

Garant, metodik 3,1.o8.2o2,|

činnosť zodpovednosť Termín

1. sumarizácia Všetkých oblastí/námetov na zlepšoVanie Melodik 31.oa.2021

2. NáVrh kritérii a priority na Výber aktivíťúloh do akčného plánu zlepšovania Garant a metodik modelu cAF 31.o8.2o21



f ooo.in9 r,*..

,^ verérna sprava
EuóPsl€ útli.

úR^D PRa NoRM^LlzÁclU,
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Národný prcjekl,,zavád2anie a podpora manažérsíya
kvalíty v orgahžáciách verejnej splávy"

Priloha č, í

3. Školenie k tvorbe akčného plánu zlepšovania
Skolitel/konzultant,
metodik, ólenovia cAF timu 31.o8,2o21

4. Vytvorenie finálnej Verzie akěného plánu zlepšovania
Metodik, garant, členovia cAF
tímu 31.oa.2021

Schválenie akčného plánu zlepšovania a ieho integrácia do procesu
strateoického olánovaniá

štatutár 31-08.2021

6, Realizácia akčného plánu zlepšovania Členovia cAF timu, zamestnanci
podra
harmonogramu
APz

FÁZA 4. EXTERNÁ SPÁTNÁ VAZBA MODELU CAF

činnost' zodpovednosť Termín

1, Realizácia školenia k Externej spátnej Vázbe modelu cAF skolitel/konzultant,
metodik, členovia cAF tímu

31.12.2021

2.
Príprava podkladov na Externú spátnú Vázbu modelu cAF a ich doručenie na
UNN,lS sR Metodik, členovia cAF tímu 31 .o1 .2022

3,
Určenie ástupcov zainteíesovaných strán, ktorí budú prizvaní na hodnotenie
Exteínej spátnej Vázby modelu cAF Garant a metodik modelu cAF

10 kalendárnych
dnj pred
hodnotením Esv

4, Absolvovanie hodnotenia Externej spátn€j vázby modelu cAF
Manažment, garant a metodik,
členovia cAF timu, prizvané
zainteresované strany

15.o3.2022

5,
Rozhodnutie UNMS sR o udeleni alebo neudelenititulu Efektívny použivalel'
modelu cAF úNN/S sR 31 .03.2022

3




