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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ POMOCI 
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

( ďalej len ,,Zmluva") 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
36 070 513 
Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ 

( ďalej len ako „Vykonávatel'") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

KOLATCH s.r.o. Príloh)

Šoltésovej 1655/155, 01701 Považská strica 
52852474 
2121174121 
Marián Gábik - konateľ, Michal Brzý - konateľ 

(Vykonávateľ a Prijímateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" a každý zvlášť aj ako 
,,zmluvná strana") 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre účel naplnenia cieľ ov národného projektu „Podpora 
internacionalizácie MSP". ,,Zmluva zohľadňuje podmienky Schémy na podporu malého a 
stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 2 ( schéma pomoci de minimis ), na základe ktorej 
sa pomoc formou dotovaných služieb Prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ je prijímateľom 
pomoci v zmysle Nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník 
Európskej únie, L 352, 24. december 2013." Poskytovateľom minimálnej pomoci je 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ( ďalej len ako „poskytovatel"') v zastúpení 
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu ako vykonávateľom schémy ( ďalej len 
ako „Vykonávate}"') v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 358/2015 Z. z .. Vykonávateľ schémy v 
mene poskytovateľa a na jeho účet vykonáva úlohy spojené s poskytovaním pomoci podľa tejto 
zmluvy. 

Čl. I. 
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ak zistí zamlčané alebo nepravdivé skutočnosti o Prijímateľovi podujatia, prípadné 
nepravdivé informácie uvedené v prílohách registračného fonnulára, resp. v tejto 
zmluve alebo 
ak Prijímateľ neposkytol Vykonávateľovi potrebnú súčinnosť po tom, ako ho na to 
Vykonávateľ vyzval. 

6.3 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dátumu skončenia Podujatia. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. 

7.2 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť výhradne písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie· tejto zmluvy ukázalo byť neplatným alebo 
nevynútiteľným alebo sa ním stalo po uzatvorení zmluvy, potom táto skutočnosť 
nespôsobí neplatnosť ani nevynúti teľnosť ostatných ustanovení zmluvy, ak nevyplýva 
z ustanovení právnych predpisov inak. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné 
ustanovenia ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných 
ustanovení, majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto zmluvy. 

7.4 Zmluvné strany uvádzajú kontaktné osoby: 

7.5 

a) zo strany Vykonávateľa:
Meno: Miroslava Kudelásová, e-mail: 
b) zo strany Prijímateľa - kontaktná osoba:
Meno: Marián Gábik, e-mail: 
c) zo strany Prijímateľa - štatutárneho zástupcu:
Meno: Michal Brzý, e-mail: 
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, dva pre Vykonávateľa a jeden pre 
Prijímateľa.
Zmluvné strany po prečítaní textu tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že zneniu zmluvy 
porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak 
čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Bratislave, dňa ...................... . 

Róbert Šimončič 
generálny riaditeľ SARIO 

V Považskej Bystrici, dňa .................. .

. 

Brzý Michal - konateľ Gábik Marián - konateľ 
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