
Dohoda o spolupráci 
obce Prenčov a obce Hontianske Nemce 

 
 
I. 
 

Strany dohody 
 

Obec Prenčov 
Obecný úrad Prenčov č. 300 
969 73  Prenčov 
zastúpená Mgr. Alenou Ciglanovou, starostkou obce 
 
a 
 
Obec Hontianske Nemce 
Obecný úrad Hontianske Nemce 500 
962 65  Hontianske Nemce 
zastúpená PaedDr. Jozef Nemec, starosta  obce 
 
 

II. 
 

Predmet a forma spolupráce 
 

 
1. Spolupráca počas realizácie školení, kurzov z Operačného programu Vzdelávanie  

Obec Prenčov a obec Hontianske Nemce sa dohodli, že budú spolupracovať počas realizácie 
projektov z Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len Zmluva o NFP) č. 032/2012/3.1/OPV (uzavretou medzi 
obcou Prenčov a poskytovateľom NFP Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava) projekt s názvom „Ďalšie vzdelávanie 
príslušníkov MRK v obci Prenčov“ a č. 003/2012/3.1/OPV (uzavretou medzi obcou Hontianske Nemce 
a poskytovateľom NFP Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava) projekt s názvom „Zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne obyvateľov MRK v ZŠ Hontianske Nemce . 
 
Predmetom spolupráce je vyškolenie asistenta učiteľa, Mgr. Matúša Ferianca, ktorý je zamestnancom 
obce Prenčov. 
na kurze – Lektor školenia, kurzu – Asistent učiteľa na ZŠ realizovaného obcou Hontianske Nemce 
v zmysle harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.  
 
 

III. 
 

Finančné a vecné plnenie predmetu spolupráce 

 
1. Obec Prenčov a obec Hontianske Nemce potvrdzujú, že financovanie predmetu spolupráce bude 

zabezpečené z finančných prostriedkov uvedených v Zmluve o NFP č. 003/2012/3.1/OPV, 
nakoľko bol predmet spolupráce obstaraný obcou Hontianske Nemce, čím sa zabezpečí 
efektívne, hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami poskytnutými zo zdrojov ŠR a EÚ.  



2. Obec Prenčov a obec Hontianske Nemce sa dohodli, že prezenčné listiny, ako aj podporné 
materiály z predmetu spolupráce budú mať obe zmluvné strany, aby mohli byť zaslané 
kontrolnému orgánu RO/SORO Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ. 

3. Asistent učiteľa, Mgr. Matúš Ferianc získa absolvovaním predmetného kurzu  Osvedčenie 
o absolvovaní a úspešnom ukončení v rámci projektu „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
obyvateľov MRK v ZŠ Hontianske Nemce“.  

  
IV. 

 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda je uzatvorená na dobu určitú – počas realizácie kurzu a následnej administrácie, t.j. 
do 31. 07. 2013. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy dohody sú možné po vzájomnej dohode a vykonajú sa vždy 
v písomnej forme ako dodatok tejto dohody. 

3. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zo strán dohody po jej podpise 
dostane dva jej exempláre. 

4. Zmluvné strany podpisom dohody potvrdzujú, že zmluvu si preštudovali, porozumeli jej, je 
vyjadrením ich slobodnej vôle a je podpísaná bez nátlaku alebo časovej tiesne. 

5. Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na www stránkach oboch zmluvných strán. 

 
 

 
 

V Prenčove, 10. apríl 2013 
 
 
 
 
 
...................................................                                              ...................................................... 
obec Prenčov                                                       obec Hontianske Nemce 
Mgr. Alena Ciglanová      PaedDr. Jozef Nemec            
starostka obce       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


