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Preambula 

V súlade s ustanoveniami právnych aktov Európskych spoločenstiev: 

• Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (tzv. ,,Zmluva o fungovaní EÚ");

• Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje
viacročný finančný rámec na roky 2014 - 2020;

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (tzv. ,,Všeobecné
nariadenie");

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (tzv. ,,Nariadenie o EFRR");

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných
ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (tzv. ,,Nariadenie o EÚS");

• Ostatné právne akty EÚ upravujúce implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

a programu lnterreg V-A Slovenská republika - česká republika (ďalej aj „lnterreg V-A SK-CZ") a za 
účelom realizácie spoločného projektu uvedeného v článku 2. tejto Dohody uzatvárajú účastníci Dohody: 

1. Vedúci partner:
názov: Zlínský kraj
sídlo: Tr. T.Bati 21, 761 90 Zlín

konajúci: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

IČO: 70891320 

(ďalej aj „Vedúci partner") 

Hlavný cezhraničný partner: 

názov: Trnavský samosprávny kraj 

sídlo: P.O.BOX 128, Starohájska 1 O, 917 01 Trnava 
konajúci: Ing, Tibor Mikuš PhD predseda 
IČO: 37836901 

(ďalej aj „Hlavný cezhraničný partneť') 



























Článok 11 

Voľba práva 

1. Táto Dohoda sa prednostne riadi právom štátu, v ktorom má Vedúci partner sídlo.

2. Ak sa táto dohoda s ohľadom na ods. 1 tohto článku riadi slovenským právom, tak zmluvné strany
súhlasia, aby sa právne vzťahy riadili zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov.

3. V prípade, že sa táto Dohoda s ohľadom na ods. 1 tohto článku riadi českým právom, tak sa
zmluvné strany dohodli, že právne vzťahy sa podľa tejto Dohody riadia príslušnými právnymi
predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., (Občansky zákoník) v platnom znení.

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu posledného Partnera. Platnosť
a účinnosť tejto Dohody končí dňom ukončenia účinnosti Zmluvy o NFP, ktorú uzatvorí
Poskytovateľ s Vedúcim partnerom.

2. Táto Dohoda je podpísaná v 18 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží minimálne jeden
rovnopis a Vedúci partner prikl

1

adá jeden rovnopis k originálu žiadosti o NFP.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych nástupcov účastníkov
dohody.

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text Dohody pozorne pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom
bez výhrad súhlasia, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez omylov, na dôkaz čoho túto
Dohodu podpisujú.

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení, ve znení 
pozdejších predpisu: 

O uzavrení této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje svým usnesením č.'lPMť�Zrze 
dne .P ... �:.?.:'?Jtt, 

Rozhodnuto: Zastupitelstvem Zlíns�ého kraje 
o:;15/zl';t;jf.f; Datum a číslo jednací: oť9. 6 . r!UJ1,6 , číslo usneseni: 

1. Vedúci partner:
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2. Hlavný cezhraničný partner:
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V ... f<c@ť'.':. dňa .. !.'.! . .!.0!!' .. pečiatka a podpis .............. 

3. Projektový partner 1:

v .. !.��<?.�1:!.� ... dňa .... !.ť-.. ::<?.ť.'f .. pečiatka a podpis ..... 

5. Projektový partner 3:
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