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Čiastková zmluva 
k Memorandu o spolupráci zo dňa 17.9.2018 

Číslo zmluvy ministerstva: 2018/148 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 

(ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako: „Zmluva") 

Názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
IČO : 00 151 742 
DIČ: 2020798351 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Zastúpené: Ing. Albín Kotian, generálny tajomník služobného úradu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu: 7000001400/8180 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0000 1400 
(ďalej v príslušnom gramatickom tvare aj ako : "Ministerstvo") 

Názov: GLOBSEC 
Sídlo: Kuzmányho 4031/3, 974 01, Banská Bystrica 
IČO: 31780920 
DIČ: 2020983261 
IČDPH: SK2020983261 
Zastúpené: Mgr. Milan Solár, Výkonný viceprezident 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Číslo účtu: 2621099129/1100 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK63 1100 0000 0026 2109 9129 
SWIFT : TATRSK BX 

(ďalej v príslušnom gramatickom tvare aj ako : „GLOBSEC") 

(ďalej tiež spoločne, v príslušnom gramatickom tvare "zmluvné strany") 

Úvodné ustanovenie 

Táto čiastková zmluva sa uzatvára na základe Memoranda o spolupráci, ktoré zmluvné strany uzavreli dňa 
17.9.2018. 

I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie konkrétnych podmienok spolupráce zmluvných strán pri 
príprave a realizácii medzinárodnej konferencie GLOBSEC Tatra Summit, ktorá sa bude konať 
v dňoch 5.-6. októbra 2018 (ďalej len ako „Konferencia") pod záštitou Ministerstva a ktorej hlavným 
organizátorom je GLOBSEC. 
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II. 
Práva a povinnosti GLOBSEC-u 

2.1 GLOBSEC ako organizátor a zakladateľ Tatra Summitu sa zaväzuje najmä obsahovo, organizačne, 
logisticky a administratívne zabezpečiť prípravu a realizáciu Konferencie, a to s odbornou 
starostlivosťou a s využitím znalostí získaných z organizovania predošlých ročníkov Konferencie. 
GLOBSEC sa zároveň zaväzuje finančne zabezpečiť všetky náklady spojené s organizáciou Konferencie. 

2.2 GLOBSEC je oprávnený a povinný použiť Ministerstvom poskytnuté finančné prostriedky výhradne na 
úhradu výdavkov jednotlivých prvkov spojených so zabezpečením prípravy a realizáciou Konferencie 
v súlade s touto zmluvou. Kópie subdodávateľských faktúr, na ktorých úhradu boli použité finančné 
prostriedky Ministerstva, sa GLOBSEC zaväzuje doručiť na Ministerstvo po ich obdržaní od 
subdodávateľov, najneskôr do 15. decembra 2018. 

2.3 Do 15. decembra 2018 sa GLOBSEC zaväzuje vyhotoviť správu z podujatia. GLOBSEC je povinný 
finančne vysporiadať poskytnuté prostriedky na základe kópií subdodávateľských faktúr, na ktorých 
úhradu boli použité finančné prostriedky Ministerstva. Nevyčerpané prostriedky je GLOBSEC povinný 
vrátiť na účet Ministerstva do 30 dní po skončení Konferencie, najneskôr však do 20. decembra 2018. 

2.4 Kontaktné údaje GLOBSEC oznámi kontaktnej osobe na Ministerstve po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy písomne, alebo elektronickou formou. 

III. 
Práva a povinnosti Ministerstva 

3.1 Ministerstvo sa ako partner tohto vlajkového projektu zaväzuje finančne podporiť jednotlivé 
samostatné prvky súvisiace s Konferenciou v celkovej výške 150.000,- EUR (slovom stopäťdesiattisíc 
eur). 

3.2 Ministerstvo poskytne GLOBSEC-u finančné prostriedky podľa bodu 3.1 súhrnne prostredníctvom 
jednej bezhotovostnej transakcie na účet GLOBSEC-u, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 7 dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. 

3.3 Ministerstvo nezodpovedá za akékoľvek položky fakturované nad celkovú výšku finančnej podpory: 
150.000,- EUR (slovom stopäťdesiattisíc eur). 

IV. 
Doba trvania Zmluvy 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 2018. 
4.2 Túto Zmluvu je možné pred uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s 3 -
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4.3 Zánikom memoranda zaniká aj platnosť a účinnosť tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať svoje práva a záväzky do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy, 
nie však neskôr ako do 15.12.2018. 

4.4 GLOBSEC sa zaväzuje použiť Finančné prostriedky výlučne na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 
Konferencie v súlade so Zmluvou. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete je 
GLOBSEC povinný vrátiť Ministerstvu Finančnú podporu vo výške, ktorú GLOBSEC nepoužil na úhradu 
výdavkov spojených s realizáciou Konferencie v súlade so Zmluvou, a to do 3 pracovných dní od 
doručenia výzvy Ministerstva. 
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V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5.2 Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia Memorandom. 
5.3 Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti 

v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia. 
5.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán. 
5.5 Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 origináloch. 
5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli vážne a slobodne a zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená, že ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, že túto dohodu neuzavreli 
v omyle, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpísali. 

V Bratislave dňa 2.10.2018 

Ministe stvo financií SR 
Ing. Alpin Kotian 

generálny tajomník služobného úradu 
Mgr. Milan Solár 

Vý konrjý-vieefire z i d e n t 




