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NFP č. 081/2012/1.1/0PV, V rámci ktorej je poskytovaná služba financovaná, a to
oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve
o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri plnení podmienok
poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu
vyplývajúcich z rozhodnutí Európskeho sociálneho fondu a/alebo príslušnej európskej
a národnej legislatívy a/alebo strategických dokumentov vypracovaných v tejto
súvislosti (ďalej len "požiadavky ESF").
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na území
Slovenskej republiky.

4. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po dni
zverejnenia.

7. Táto zmluva bola vyhotovená v 6-tich exemplároch s platnosťou originálu, z toho 2
exempláre obdrží predávajúci a 4 exempláre obdrží kupujúci.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych
orgánov.
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V Bardejove, dňa 20.8.2012
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