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Zmluva o spolupráci
č. U N Ms/o 4297 l2020-'l 1',a

01684212020
(ďalej len,,zmluva")

uzavretá podÍa $ 269 ods. 2 obchodneho zákonníka

medzi

Názov: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky

Sídlo: Štefanovičova 3, P. o. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Zastúpený: Katarína Surmíková Tatranská, MBA - predsedníčka úradu

lČo: 30 810 710
DlČ: 2020850711
lČ optt: sK2020850711, registrácia podľa $ 7 zákona č' 222ĺ2oo4Z. z. oDPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787
UNMS SR nie je platiteľom DPH

(ďatejten ,,ÚNMs sR1

Názov: Mesto Ša!'a
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický - primátor mesta
lČo: 00 306 185
DlČ: 2021024049
lČ opn: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: UniQredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
(d'al ej l en,,spol u p rac uj Ĺt ci s u bjekt" )

(UNMS SR a spo/up racujÚci subjekt d'atej spolu ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ,,zmluvná strana")

č!ánox ĺ
Predmet zmluvy

1. UNMs SR ako Prijímateľ realizuje v nadväznostĺ na Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
prĺspevku é' z314011R809 zo dňa 24' 01. 2019 projekt snázvom Zavádzanie apodpora
manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy,

Kód projektu v ITMS2014+: 314011R809

Riadiaci orgán/poskýovateľNFP: MinisterstvovnútraSlovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: celé územie SR
operačný program: Efektívna verejná správa

a
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Spolufinancovanýfondom: Európskysociálnyfond

Prioritná os: '1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

lnvestičná priorita: lnvestície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných
správ a verejných sluŽieb na národnej, regionálnej a miestnej

úrovniv záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifickýcieľ: 1.1 
. 
Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej

spravy

Ciele Projektu: Cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivĺt Projektu
z vecného a časového hľadiska, ako aj z hľadiska ostatných
podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej

súvislosti al naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu

definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy
o poskytnutíNFP.

(d'alej len ',národný 
projekt").

2' Predmetom tejto zmluvy je záväzot Úrunĺs SR bezodplatne poskýnúť, pri dodžaní podmienok

tejto zmluvy, spolupracujúcemu subjektu školiteľskú, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť
v rámci implementácie modelu cAF azáväzok spolupracujÚceho subjektu implementovať
a udrŽiavať model CAF vo svojej organizácii' lmplementácia modelu CAF prebehne v súlade
s harmonogramom implementácie modelu cAF, ktoý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej

neoddeliteľnou súčasťou. ÚNMs SR poskýuje podporu podľa tejto zmluvy v rámci národného
projektu' lmplementáciou modelu CAF prispieva spolupracujúci subjekt k plneniu merateľného
ukazovateľa národného projektu P0254 Počet organizácií, ktoré zĺskali podporu a zaviedli systém
riadenia kvality.

3. Spolupracujúci subjekt uzavretím tejto zmluvy súhlasí s tým, Že bude aktívne spolupracovať
s Únľĺs SR za Účelom riadnej realizácie národného projektu, dosiahnutia jeho účelu a cieľa
a zachovania výsledkov národného projektu v dobe následného monitorovania národného
projektu.

č|ánok 2
Práva a povinnostizmluvných strán

1. UNMS SR je povinný:

a) poskytnúť spolupracujúcemu subjektu školiacu, konzultačnú a posudzovatel'skú činnosť
v rámci implementácie modelu CAF celkovo v rozsahu max. 153 h,

b) zabezpečiť pre spolupracujÚci subjekt školiteľa/konzultanta a posudzovateľov modelu CAF
(d'alej aj ako ,,experti") a koordinovať ĺch prácu,

c) uhradiť personálne náklady expertom, ktorí budú vykonávať v spolupracujúcom subjekte
školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto

článku,
d) poskytnúť spolupracujúcemu subjektu všetky podklady potrebné k splneniu tejto zmluvy, najmä

šablóny potrebné k implementácii modelu CAF, školiace materiály a pod',

e) komunikovať so spolupracujúcim subjektom a informovať ho o skutočnostiach, ktoré majú

vplyv na priebeh spolupráce.

2. Spolupracujúci subjekt je povinný:

a) zabezpečiť podporu manaŽmentu pre implementáciu modelu CAF v spolupracujúcom subjekte,
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b) plniť harmonogram implementácie modelu CAF,
c) absolvovať celý implementačný cyklus modelu cAF, ktoný bude ukončený hodnotením

Externej spätnej väzby modelu CAF a v prípade úspeŠného hodnotenia udelením titulu

Efektívny pouŽívateľ modelu CAF,
d) zabezpečiť udrŽatel'nosť modelu cAF v spolupracujúcom subjekte opakovaným

samohodnotením azabezpečiť opätovné obnovenie titulu Efektívny pouŽívateľ modelu CAF
po uplynutí platnosti titulu získaného za podpory národného projektu, a to minimálne po dobu 2
rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, pričom za moment ukončenia realizácie projektu

sa povaŽuje moment finančného ukončenia projektu,

e) určiť člena vedenia spolupracujúceho subjektu, ktoý bude vykonávať pozíciu garanta modelu

CAF v spolupracujúcom subjekte,
f) určiť zamestnanca, ktoý bude vykonávať metodika modelu CAF v spolupracujúcom subjekte,
g) vytvoriť cAF tím a zabezpečiť pre jeho členov podmienky na vykonanie procesu

samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF,
h) zabezpečiť sÚčinnosť všetkých zamestnancov spolupracujúceho subjektu pri procese

samohodnotenia a zlepšovania podl'a modelu CAF,
i) zabezpečiť a vytvorĺť podmienky pre plnenie aktivít akčného plánu zlepšovania podľa modelu

CAF,
j) poskytovať sÚčinnosť školiteľovi/konzultantovi modelu CAF a posudzovateľom modelu CAF,
k) zaregistrovať sa po uskutočnení samohodnotenia do eurÓpskej databázy pouŽívatel'ov modelu

CAF vedenej Európskym inštitÚtom pre verejnú správu a do národnej databázy pouŽívateľov

modelu CAF vedenej ÚNMs sR,
l) komunikovať s UNMS SR a informovať ho o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh

spolupráce,
m) viesť evidenciu vykonávaných činností školiteľom/konzultantom modelu cAF

a posudzovateľmi modelu CAF za účelom kontroly napĺňania harmonogramu ich hodinovej

dotácie,
n) dodÉiavať a napĺňať povinnosti vyplývajÚce z Manuálu pre informovanie a komunikáciu

operačného programu Efektívna verejná správa v rozsahu pokynov UNMS sR,
o) primeraným a spolupracujúcemu subjektu obvyklým spôsobom propagovať implementáciu

modelu CAF prostrednĺctvom národného projektu,

p) uhradiť Úlĺľĺs SR vŠetky personálne náklady, ktoré ÚNMs SR vynaloŽil na Školiacu,

konzultačnÚ a posudzovateľskú činnosť podl'a modelu CAF v spolupracujúcom subjekte podľa

Článru 3 v prípade predčasného ukončenia implementácie modelu CAF pred uskutočnením
hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF, ako aj v prípade nedodžania podmienky

zabezpečenia udÉateľnosti podľa písm. d) tohto článku,
q) nepoŽadovať na realizáciu príslušnej aktivity národného projektu dotáciu, grant alebo

prĺspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo iných

verejných zdrojov; v prípade, Že spolupracujúci subjekt porušĺ uvedenú povinnosť a budú mu

poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu, je povinný vrátiť finančné prostriedky v súlade

s článkom 3 tejto zmluvy'

3. Za Účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie predmetu zmluvy si zmluvné strany určili

kontaktné osoby na operatĺvnu komunikáciu, ktoými sú:

za ÚNMs sR:
meno a priezvisko: lng' Katarína Kašubová
e-mail: katarina.kasubova@normoff.gov.sk
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telefÓn: 02 20 907 251, 0918 876 001

Za spolupracujúci subjekt:

meno a priezvisko: lng' Eliška Vargová
e-mail: vargova@sala.sk
telefón: o31 77 05 985, 0903 649 933

4. Zmluvné strany sa zaväzu1ú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny v kontaktných

údajoch, ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.

5. Zmluvné strany sú si vedomé, Že poskýovateľ NFP uvedený v článku 1 tejto zmluvy má právo byť

informovaný o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa spolupráce zmluvných strán vo vzťahu

k národnému projektu.

ČÉnok 3
Podmienky úhrady nákladov v prípade predčasného ukončenia implementácie modelu cAF

1' UNMS SR sa zaväzqe poskytnúť školiacu, konzultačnú aposudzovateľskú činnosť vrámci
implementácĺe modelu CAF spolupracujúcemu subjektu bezodplatne za dodržania podmienky
absolvovanĺa celého implementačného cyklu modelu CAF, ktoý bude ukončený hodnotením

Externej spätnej väzby modelu cAF. UNMS sR poskytuje podporu spolupracujúcemu subjektu

v rámci národného projektu ,,Zavädzanie a podpora manaŽérstva kvality v organizáciách verejnej

spľávy" financovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu

Efektívna verejná správa'

2. V prípade predčasného ukončenia implementácie modelu CAF pred uskutočnením hodnotenia
Externej spätnej väzby modelu CAF zo strany spolupracujúceho subjektu sa spolupracujúci
subjekt zaväzuje uhradiť UNMs SR personálne náklady vynaloŽené na školiacu, konzultačnú
a posudzovateľskú čĺnnosti podľa modelu CAF, ktoých uýška sa určí ako násobok poČtu

poskytnutých hodĺn na uvedené činnosti a sumy hodinovej sadzby poskýnutých expertom.

3' UNMS SR podľa článku 2 odsek 2 písm. p) v spojitosti s odsekom 2 tohto článku vystaví
spolupracujúcemu subjektu faktúru, ktorá musí obsahovať náleŽitosti ustanovené v $ 74 zákona
č,.22212004 z' z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje
podľa obchodného zákonníka.

4' Splatnosť riadne vystavenej a doručenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia spolupracujúcemu
subjektu.

5. Faktúra sa povaŽuje za uhradenú v lehote splatnosti, ak deň pripísania platby na účet UNMS sR
je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

G!ánok 4
Trvanie zmIuvy a jej ukončenie

1' Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2022.

2' Zmluvazaniká
a) márnym uplynutím lehoý podľa odseku 'l,

b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy.

4



3. Zmluvné strany majú právo odstÚpiť od zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, pričom odstúpenie

od zmluvy musí byť pĺsomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom nie

je dotknutá povinnosť spolupracujúceho subjektu vyplývajúca z článku 3.

Čtánok 5
Záverečné ustanovenia

1' Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami a tieto budÚ tvoriť neoddeliteľnÚ súčasť tejto zmluvy.

2. Zásielka sa na účely zmluvy povaŽuje za doručenú aj vtedy, ak sa ju nepodarí doručiť

prostredníctvom poštového podniku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, a to dňom vrátenia

nedoručenej zásielky zmluvnej strane a rovnako sa zásielka povaŽuje za doručenú dňom

odmietnutia prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

3. Spolupracujúci subjekt podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Že bol oboznámený s tým, Že úrad má

certifikovaný systém manaŽérstva proti korupcii, ako aj s prijatou Protikorupčnou politikou úradu -

https://www.unms'slď?protikorupcna-politika-unms-sr a s Protikorupčným programom úradu -

https://www'unms.sU?Protikorupcny-program-unms-sr, dostupnými na webovom sídle úradu, ich

obsahu porozumel azaväzuje sa ich rešpektovať.

4. Táto zmluva a právne vzťahy z nej sa po dohode zmluvných strán riadia predovšetkým

ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi.

5' Táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami; ak oprávnenĺ

zástupcovia obidvoch zmluvných strán nepodpíŠu túto zmluvu v ten isý deň, tak rozhodujúci je

deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia

$5a zákona č;' 211ĺ2ooo Z. z' o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorŠĺch predpisov, ktorá v zmysle

$ 47a ods. 1 občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia

v Centrálnom regĺstri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

6' Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každä zmluvná strana dostane dva

rovnopisy.

7. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, Ževyjadruje ich

vôľu, ktorá je slobodná,vážna abezomylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

za Úruľĺs sR:
2 7' JAľ'l Zl]li

Za spolupracujúci subjekt:

V Šali, ana ...h,'Q!.'..!-.o'.?1V Bratislave, dňa

.(,/''//''ĺ
wÁixpsla Tatranská, M BA

predsedníčka úradu

Príloha:
Harmonogram implementácie modelu CAF
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n operačn program

'|r^ vereiná spľáva
Euľ pska nia
ellÚp* ĺdar''ftnd sLovENsKtl REPUBLIKYE ÚnnD PRE NoRMALEÁcIU'

uľrnolÓctu ĺ srušosNĺcwo Národn , projeŕ,,Zavádzanie a podpora manažérstlla
kvality v organizáciách verejnej správy"

Prĺloha č. 1

riza t
Externá spätná

väzba modelu CAF
2 mesiace

Harmonogram implementácie modelu cAF
v organizácii Mesto Šaľa

Časové obdobie implementácie modelu CAF: 0612021 _07ĺ2022

cieľ: Trvaĺé zlepšovanie organizácie prostredníctvom implementácie modelu CAF

FÁa.A1
Príprava

lmplementácie
í mesiac

FÁŽA2
Proces

samohodnotenia
5 mesiacov

rilzĺs
Proces

zlepŠovania
6 mesiacov

F itz.^1 : PRíPRAvA lMPLEMENTAclE

Termín

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

Zodpovednosť

Štatutár organizácie

Štatutár organizácie

Garant, metodik, štatutár

Garant a metodik

činnosť

Vymenovanie garanta a metodika modelu CAF

Stanovenie rozsahu a Wber panelu bodového hodnotenia

Vytvorenie a schválenie plánu implementácie a komunikačného plánu

Nastavenie krĺtérií, v. ber a menovanie členov CAF tímu

1

2

3.

4.

1+



operačn pľogľam

Efektívna
vereiná sp]áYa E Eur pska nia E Únro pnr NoRMALEÁcIU'

MEIRoLÓGU A srÚšogľĺcTvo
Euŕp.t'ldah |bod sLovtNsKEf REPUBLTKY

N árodn, projekt,,Zavádza n ie a podpora ma nažérstva
kvality v organizáciách verejnej správy"

Prĺloha č. 1

F MA2: PROCES SAMOHODNOTENTA

F i!z.^3. PRocEs zLEPŠoVANlA

Termín

31.07.2021

30.09.2021

15.10.2021

15.10.2021

31.10.2021

31.10.2021

31.10.2021

30.11.2021

31.12.2021

Zodpovednosť

Školitel7konzultant, metodĺk

Členovia CAF tímu, metodik

Zamestnanci

Metodik, členovia CAF tímu,
školitel7konzultant

Metodik

Štatutár

Metodik

ManaŽment, garant a metodik
modelu CAF, členovia CAF tímu

Garant, metodik

činnosť

Školenie manaŽmentu a školenie CAF tímu

Príprava samohodnotiacej správy

Pripomienkovanie samohodnotiacej správy zamestnancami organ izácie

Konsenzus míting k samohodnotiacej správe

Finalizácia samohod notiacej správy

Schválenie samohodnotiacej správy

PredloŽenie samohodnotiacej správy UNMS SR na posridenie na mieste

Absolvovanie posrldenia na mieste

Prezentácia u. sledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie
s cieľom získania námetov na zle te

1

2

3

4.

5.

6

7

I

9.

Termín

31.12.2021

3',t.12.2021

Zodpovednosť

Metodik

Garant a metodik modelu CAF

Cinnosť

Sumarizácia všetk ch oblastí/námetov na zlepšovanie

Návrh kritérií a priority na rn ber aktivíVriloh do akčného plánu zlepšovania

1

2

2-{



operačn program

Efektívna
Yeľeiná správa

Eun pska rinia E UR^D PRt NoRMALEÁC|U'
vľľnolÓclu ĺ sruŠosNÍcľVo

a''Úp.t'-dahýlbnd sLovENsKEl REPUBLTKY

N árod n , projekt,,Zavádzan Íe a podpora ma nažérctva
kvallty v organizáciách verejnej správy"

Príloha č. 1

31.12.2021

31.12.2021

31j2.2021

podl'a
harmonogramu
APZ

Školiteľ/konzultant,
metodik, členovia CAF tímu
Metodik, garant, členovia CAF
tímu

Štatutár

Členovia CAF tĺmu, zamestnanci

Školenie k tvorbe akčného plánu zlepšovania

Vytvorenie finálnej verzie akčného plánu zlepšovania

Schválenie akčného plánu zlepšovanĺa a jeho integrácia do procesu
strategického plánovania

Realizácia akčného plánu zlepšovania

3

4

5

6

FAZ.A4. EXTERNA SPATNA VAZBA MODELU CAF

Termín

30.04.2022

31.05.2022

10 kalendárnych
dnípred
hodnotením ESV

15.07.2022

31.07.2022

Zodpovednosť

Školitel7konzultant,
metodik, členovia CAF tímu

Metodik, členovia CAF tĺmu

Garant a metodik modelu CAF

ManaŽment, garant a metodik,
členovia CAF tímu, prizvané
zainteresované strany

UNMS SR

činnosť

Realizácia školenia k Externej spätnej väzbe modelu CAF

Príprava podkladov na Extern spätnrj väzbu modelu CAF a ich doručenie na
UNMS SR

Určenie zástupcov zainteresovan1 ch strán, ktorí budtj prizvaní na hodnotenie
Externej spätnej väzby modelu CAF

Absolvovanie hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF

Rozhodnutie UNMS SR o udeleníalebo neudelenítitulu Efektívny pouŽívatel'
modelu CAF

1

2.

3.

4.

5.

3


