
Zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci
uzavretá v súlade s * 829 a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a ~ 262 a ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany:
1. Obec Beladice

Gaštanová 167, 951 75 Beladice
IČO: 00 307 769
DIČ: 2021037843
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
zast. starostom obce: PhDr. Mário Žáčik
d‘alej aj ako Obec Beladice

2. Obec Jelenec
Hlavná 126, 951 73 Jelenec
iČO: 00 308 072
DIČ: 2021102798
IBAN: SK18 5200 0000 0000 0738 4051
zast. starostom obce: Ivan Varga
d‘alej aj ako Obec Jelenec

3. Obec Kostol‘any pod Tribečom
Kostol‘any pod Tribečom 70, 951 77 Kostol‘any pod Tribečom
ICO: 00 308 129
DIČ: 2021102820
IBAN: SK36 5600 0000 0008 0556 3003
zast. starostkou obce: Mária Segíňová
d‘alej aj ako Obec Kostol‘any pod Tribečom

4. Obec Ladice
951 77 Ladice 219
IČO: 00 038 440
DIČ: 2021050790
]BAN: SK48 5200 0000 0000 0741 2999
zast. starostkou obce: Mgr. Alžbeta Lacziková
d‘alej aj ako Obec Ladice

5. Obec Neverice
Hlavná 119/29, 951 72 Neverice
IČO: 00 308 285
DIČ: 2021037964
IBAN: SK19 5600 0000 0008 5062 0003
zast. starostom obce: Milan Kováč
d‘alej aj ako Obec Neverice
(d‘alej vyššie Obec Beladice, Obec Jelenec, Obec Kostol‘any pod Tribečom, Obec Ladice a
Obec Neverice aj ako “Obce“)

6. Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“
Hlavná 119/29, 951 72 Neverice
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iČo: 37 960 776
DIČ: 2120476886
IBAN: SK55 5600 0000 0008 5524 8001
zast. predsedom združenia: Milan Kováč
(ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná Strana“)

uzatvárajú Po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ~ 829 a nas!.
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s ~ 27 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ~ 262 a ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi sebou túto Zmluvu o združení finančných
prostriedkov a vzájomnej spolupráci (d‘alej aj len ako „Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):

Preambula
Obce majú záujem spoločne zabezpečit‘ inžiniersku činnosť v rámci prípravy stavby
„Beladice — rozšírenie COV“.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o združení finančných prostriedkov a
vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného ciel‘a, ktorým je zabezpečit‘ inžiniersku
činnost‘ pre vydanie stavebného povolenia „Beladice — rozšírenie Čov“

2. Inžinierska činnost‘ bude zabezpečená firmou Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska
a dodávatel‘ská činnost‘, Podhájska 23, 949 01 Nitra.

3. Na účely Inžinierskej činnosti bola vystavená objednávka zo dňa 15.06.2020, kde ako
účastníci zmluvy vystupujú Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“
ako objednávatel‘ a Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávatel‘ská činnost‘
ako zhotoviteľ.
Cena bola dohodnutá na základe cenovej kalkulácie 4/2020.

CENA bez DPH 10261,08 €
DPH 20% 2052,22 €
CENA celkom vrátane DPH: 12313,30 €

4. Zmluvné Strany sa dohodli, že investorom Inžinierskej činnosti bude Združenie obcí
MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“.

Článok II.
Výška združených tinančných prostriedkov

1. Na základe prepočtu kalkulovanej ceny na jedného obyvateľa mikroregiónu cena
združených finančných prostriedkov spolu s DPH predstavuje sumu 2,225 €. Celková suma
vložených finančných prostriedkov bude vo výške 12 328,73 € (slovom: dvanást‘tisíc
tristodvadsat‘osem eur a sedemdesiattri centov).

2. Obce sa dohodli na združení finančných prostriedkov:
a) z rozpočtov jednotlivých Obcí, a to v pomere podl‘a počtu obyvateľov jednotlivých obcí,

ktoré sú zmluvnými stranami, ku dňu podpísania tejto zmluvy. Počty obyvateľov
zmluvných strán ku dňu k 1.1.2019 sú nasledovné:

Obec Beladice - 1647
Obec Jelenec — 2099
Obec Kostol‘any pod Tribečom - 339
Obec Ladice - 771
Obec Neverice - 685

b) zo spoločnej dotácie zo štátnych fondov.
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3. Finančně prostriedky budú združené na osobitnom účte zriadenom Združením obcí
MIKROREGION „Podtribečie — Drevenica“ IBAN: SK55 5600 0000 0008 5524 8001.

4. Finančné prostriedky zložené Obcami je oprávnené a súčasne povinné použit‘ Združenie
obcí MIKROREGION „Podtribečie — Drevenica“ na úhradu faktúry za inžiniersku činnost‘
a rozdiel vo výške 15,43 € zostane na bankovom účte združenia.

5. Obce sa zaväzujú, že finančné prostriedky poukážu na účet uvedený v Clánku II. ods. 3
si. tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom v termíne do 30 dní odo dňa účinnosti tejto
na Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že disponovat‘ so združenými finančnými
ch prostriedkami bude Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“.
ho 6. Každý účastník zmluvy má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia a v
ch prípade, ak o to požiada, Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“ je

povinné sprístupnit‘ všetky doklady združenia k ich nahliadnutiu.
7. K záväzkom voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že výnosy zo združených finančných prostriedkov sa považujú

by za združené finančné prostriedky podľa tejto Zmluvy a vzt‘ahuje sa na ne rovnaký režim.

Článok III.
Vlastnícke právo

1. ZnMuvné strany berú na vedomie, že majetok nadobudnutý realizáciou, bude na základe tejto
v a Zmluvy Po vyhotovení vo vlastníctve Združenia obcí MIKROREGION „Podtribečie —

~ku Drevenica“.

ska Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

ako 1. Na zabezpečenie predmetu Zmluvy je každá Zmluvná strana povinná zabezpečit‘ finančné
ca“ prostriedky v rozsahu určenom touto Zmluvou a zdržat‘ sa akejkol‘vek činnosti, ktorá by
ost‘ mohla znemožnit‘ alebo st‘ažit‘ realizáciu.

2. Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“ zodpovedá za škody spósobené
neplnením prevzatých záväzkov a mých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovat‘ o všetkých právne významných
skutočnostiach, ktoré móžu mat‘ významný vplyv na pinenie povinností určených touto
zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.

obcí 4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovat‘ všetku
vzájomnú súčinnost‘ potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z
tejto Zmluvy. Súčinnost‘ si budú poskytovat‘ bezprostredne Po tom, čo budú inou Zmluvnou
stranou na jej poskytnutie vyzvané.

5. Kontaktnými osobami, ktoré budú organizačne zabezpečovat‘ všetky činnosti súvisiace
cena s plnením, podl‘a tejto zmluvy sú starostovia Obcí a za Združenie obcí Milan Kováč.
uma
‘tisíc

Clánok V.
Trvanie a zánik zmluvy

obcí, 1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl‘a ~ Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
eľov slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa zákon Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré
zákony.

2. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby vyplatenia ceny za inžiniersku činnost‘.
4. Táto Zmluva zaniká:

a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá.
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b) vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Dohoda musí mat‘ písomnú formu a musí byt‘
podpísaná Zmluvnými stranami inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade končí dňom
určeným v dohode.
c) písomným odstúpením jednej zo Zmluvných strán, ak dójde k porušeniu niektorej z
povinností stanovených v tejto Zmluve a nedójde k náprave ani na základe písomnej výzvy s
poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty. Písomne vyzvat‘ na odstránenie porušenia
povinností stanovených v tejto Zmluve podl‘a predchádzajúcej vety móže ktorýkol‘vek z
účastníkov tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy, Zmluva zaniká okamihom
doručenia písomného odstúpenia druhému účastníkovi Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá
vplyv na nevysporiadané práva a povinnosti Zmluvných strán počas existencie tejto Zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykol‘vek v budúcnosti zistilo, že
niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonatel‘né, platnost‘ a
vykonateľnost‘ ostatných ustanovení zmJuvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa
zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradit‘ takto neplatné alebo nevykonatel‘né
ustanovenie zmluvy mým ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vóľu oboch
znMuvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme Po ich
predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením ~ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že
záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonnfkom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých si po jednom vyhotovení ponechá
každý účastník zmluvy.

5. Vylúčenie ktorejkol‘vek zmluvnej strany zo združenia v zmysle ~ 838 ods. 2 zák. Č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je možné.

6. Každá zo Zmluvných strán bene na vedomie, že za dóverné informácie sa v právnom
vzt‘ahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové
pomery ďalšej Zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a
majetkovom postavení Zmluvnej strany a Členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou
dojednaného obchodu a mé informácie, ktoré sú mu objektívne spósobilé privodit‘ ujmu
alebo narušit‘ intímnu sféru Zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán je povinná
zachovávat‘ mlčanlivost‘ o dóverných informáciách a chránit‘ ich pred neoprávneným,
úplným alebo čiastočným sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného
súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

7. Povinnost‘ mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana zodpovedne preukáže,
ze:

. je povinná predmetnú dóvernú informáciu sprístupnit‘ na základe zákona alebo
dóverná informácia sa stala všeobecne známa.
V prípade, ak Zmluvná Strana má v úmysle dóvernú informáciu sprístupnit‘, je povinná o
tom bez zbytočného odkladu informovat‘ vopred d‘alšiu Zmluvnú stranu. Za porušenie
povinnosti mlČanlivosti sa nepovažuje, ak je dóverná informácia sprístupnená v potrebnom
rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej strany, ak
tieto osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za
porušenie povinnosti zachovávat‘ mlčanlivost‘ podl‘a tejto Zmluvy sa nepovažuje ani
poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo mým
právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a
povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnost‘ou subjektu,
ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávat‘ mlčanlivosf sa tiež
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nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej
m republiky.

8. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle
Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemóžu ovplyvnit‘, napr. vojna, rnobilizácia,
povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dósledku

ia vyskytnutia sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chciet‘ na vyššiu moc odvolat‘, je
z povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadat‘ d‘alšiu Zrnluvnú stranu

rn o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak
nedójde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpit‘ od

‘y. Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznárnenia o odstúpení. Zrnluvné
strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnost‘ou dotknutej
Zmluvnej strany.

že 9. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokial‘ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a
a platné podl‘a platných právnych predpisov. Pokial‘ by však niektoré ustanovenie tejto

sa Zmluvy bob podľa platných právnych predpisov nevymožitel‘né alebo neplatné, bude
neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožitel‘nosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto

ihe Zmluvy budú i nad‘alej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto
)ch nevyrnožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovaf, aby sa

dohodli na zmenách alebo dopinkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov
ich tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

10. Zmluva nadobúda účinnost‘ deň nasledujúci Po dni jej zverejnenia (podpisu )v súlade s ~ 4‘7a
‚ že ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnfka v platnorn znení.
~mi 11. Zrnluvné strany vyhlasujú, že ich zrnluvná vol‘nost‘ nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy

sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v
chá tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
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