ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
č. 19/2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
so sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Michal Sýkora – predseda
42238536
2023655832
registrovaný na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky
pod č. 25408/2012/3130 SCR
Prima banka a. s.
SK34 5600 0000 0025 2300 1001

(ďalej len ako „Poskytovateľ“ alebo „KOCR“)
Prijímateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Legnava
Legnava 77, 065 46 Malý Lipník
Martin Krompaský – starosta obce
00329991
2020698636
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK25 0200 0000 0000 1672 8602

(ďalej len ako „Prijímateľ“)
(Poskytovateľ a Prijímateľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)
Vzhľadom na to, že:
A)

KOCR v spolupráci s Ľubovnianskym regionálnym združením miest a obcí (ďalej len „ĽRZ“)
zrealizovala projekt „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerovej
EuroVelo 11 – Preszów – Muszyna – Mniszek nad Popradem - Nový turistický produkt – časť
transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom“ č.
PLSK.01.01.00-12-0051/16, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko
(ďalej len „Projekt“);

B)

Dňa 13.09.2017 uzatvoril Prijímateľ a ĽRZ Zmluvu o združenej investícii podľa ustanovenia §
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, účelom
ktorej bolo uviesť do súladu záujmy zmluvných strán pri realizácii Projektu. V zmysle uvedenej
zmluvy sa Prijímateľ a ĽRZ dohodli, že ĽRZ prostredníctvom Prijímateľa zabezpečí
udržiavanie predmetu investície - cyklotrasy, v stave spôsobilom prevádzky;

C)

KOCR ako partner Projektu má záujem na bezproblémovom využívaní cyklotrasy a z tohto
dôvodu sa rozhodla dočasne poskytnúť Prijímateľovi finančnú výpomoc za účelom
zabezpečenia údržby cyklotrasy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy o poskytovaní
finančných prostriedkov;

Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní finančných
príspevkov (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:
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I.
Predmet a účel Zmluvy
1)

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním
finančných prostriedkov zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na výdavky spojené s údržbou
časti cyklotrasy vybudovanej v rámci Projektu, a to konkrétne v úseku, ktorý prechádza
katastrálnym územím Prijímateľa (ďalej len „Cyklotrasa“).

2)

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom poskytnutia finančných prostriedkov na
výdavky spojené s údržbou Cyklotrasy. Finančné prostriedky poskytnuté KOCR Prijímateľovi
sa poskytujú výlučne na úhradu výdavkov spojených s údržbou Cyklotrasy.
II.
Zabezpečenie údržby Cyklotrasy Prijímateľom

1)

S ohľadom na uzatvorenie tejto Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje (a) uzatvoriť za účelom
zabezpečenia údržby Cyklotrasy osobitnú zmluvu s vybraným dodávateľom alebo vlastným
pracovníkom, ktorý bude údržbu zabezpečovať alebo (b) iným vhodným spôsobom zabezpečiť
údržbu Cyklotrasy bez toho, aby bola uzatvorená osobitná zmluva (napríklad pridelením práce
v rámci už existujúcich pracovnoprávnych vzťahov). Zabezpečenie Údržby je však Prijímateľ
povinný Poskytovateľovi preukázať, a to buď uzatvorenou Zmluvou o zabezpečení údržby,
alebo iným vhodným spôsobom, avšak v každom prípade tak, aby z predloženého dokladu
vyplývali podmienky zabezpečenia údržby Cyklotrasy podľa tohto článku II ods. 2 tejto Zmluvy
(ďalej len „Doklad o zabezpečení Údržby“).

2)

Z predloženého Dokladu o zabezpečení Údržby musia vyplývať minimálne nasledovné
náležitosti:
-

údržba Cyklotrasy bude zahŕňať tieto činnosti:

a)
b)
c)

čistenie – zametanie chodníka,
zber nečistôt z celého cestného telesa, odstránenie spadnutých konárov a krovín,
kosba trávneho porastu minimálne 1 meter od okraja Cyklotrasy, rovnako aj okolo
všetkých bodových súčastí Cyklotrasy,
vyžínanie kríkov, drobných porastov zasahujúcich do Cyklotrasy,

d)

(ďalej spolu tiež ako „Údržba“)
a to podľa potreby aby bola zabezpečená prejazdnosť Cyklotrasy bicyklom, a to pri maximálnej
možnej bezpečnosti cyklistov.
Jednotkové ceny za jednotlivé činnosti údržby sú definované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
3)

Za účelom vyplácania finančného príspevku podľa tejto Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje
predložiť Poskytovateľovi Doklad o zabezpečení Údržby, a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa
uzatvorenia tejto Zmluvy. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží Poskytovateľovi Doklad
o zabezpečení Údržby v lehote podľa predchádzajúcej vety, a nepreukáže tak splnenie svojej
povinnosti uvedenej v bode 1 tohto článku II. tejto Zmluvy, Poskytovateľ je oprávnený od tejto
Zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť.
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III.
Podmienky poskytovania finančného príspevku
1)

Príspevok bude Prijímateľovi poskytovaný po častiach v súlade s podmienkami predloženého
Dokladu o zabezpečení Údržby, t.j. tak, že Poskytovateľ uhradí Príspevok zodpovedajúci
predloženému Dokladu za Údržbu Cyklotrasy.

2)

Príspevok bude poskytovaný Prijímateľovi formou bezhotovostného prevodu na bankový účet
Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3)

Prijímateľ poskytnuté finančné prostriedky bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ich použiť výlučne
na účel uvedený v tejto Zmluve a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1)

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané na úhradu výdavkov spojených s Údržbou
Cyklotrasy, pričom Prijímateľ je povinný kedykoľvek, na požiadanie KOCR ich použitie na
uvedený účel Poskytovateľovi hodnoverným spôsobom preukázať najmä poskytnutím kópie
faktúr/iných dokladov potvrdzujúcich výšku odmeny za poskytnuté služby a kópie výpisov
z účtu preukazujúcich úhradu výdavkov.

2)

V prípade použitia Príspevku na iný účel ako je uvedený v tejto Zmluve, je Prijímateľ povinný
takto použité finančné prostriedky bezodkladne vrátiť na bankový účet Poskytovateľa uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy Poskytovateľa.

3)

V prípade, ak medzi Poskytovateľom a Prijímateľom bude sporné, či bol Príspevok použitý na
účel dohodnutý v tejto Zmluve, má sa za to, že finančné prostriedky boli použité v rozpore so
stanoveným účelom podľa tejto Zmluvy a Prijímateľ má povinnosť tieto finančné prostriedky
vrátiť Poskytovateľovi v lehote a spôsobom podľa Čl. IV. ods. 2 tejto Zmluvy.

4)

V prípade, ak dôjde k vráteniu Príspevku alebo akejkoľvek jeho časti Poskytovateľovi,
Prijímateľ stráca na tieto finančné prostriedky akýkoľvek nárok.

5)

Prijímateľ sa zaväzuje emailom zaslať na schválenie objednávku na Údržbu Cyklotrasy
Poskytovateľovi. Až po jej schválení Poskytovateľom môže Prijímateľ objednať Údržbu
Cyklotrasy. V prípade, že tak Prijímateľ neučiní, stráca nárok na poskytnutie Príspevku na takto
vykonanú Údržbu Cyklotrasy.

6)

Prijímateľ sa zaväzuje písomne alebo emailom informovať Poskytovateľa o termínoch
vykonania Údržby Cyklotrasy v danom mesiaci, a to v dostatočnom časovom predstihu
a umožniť tak Poskytovateľovi, resp. osobám povereným Poskytovateľom, vykonanie kontroly
plnenia povinností pri vykonaní Údržby, a to počas ktoréhokoľvek termínu vykonávania údržby
Cyklotrasy.

7)

Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou tak,
aby nepoškodili práva a oprávnené záujmy druhej Zmluvnej strany a jej povesť.

8)

Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností uvedených v tejto Zmluve a
zároveň je oprávnený kontrolovať použitie poskytnutých finančných prostriedkov.
V.
Trvanie Zmluvy

1)

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2021 odo dňa predloženia Poskytovateľovi
Dokladu o zabezpečení Údržby.

2)

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, tiež v prípade, ak:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
3)

Prijímateľ použije poskytnutý Príspevok alebo ich časť v rozpore so Zmluvou alebo v
rozpore s účelom dohodnutým v tejto Zmluve,
Prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť alebo podmienku vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
vykonávanie Údržby Cyklotrasy bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
akékoľvek vyhlásenie Prijímateľa v tejto Zmluve alebo v súvislosti s ňou sa ukáže ako
nepravdivé,
Prijímateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri
realizácií činností, ktoré sa týkajú a/alebo súvisia s vykonaním Údržby,
Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť pri kontrole povinností podľa tejto
Zmluvy.

V prípade odstúpenia od Zmluvy je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý Príspevok alebo jeho
časť Poskytovateľovi na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 7 dní
odo dňa doručenia o oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
VI.
Doručovanie

1)

Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku,
zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto
Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo
Zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na
základe tejto Zmluvy, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou
ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa
použijú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

2)

Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje
za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím
vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

3)

Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak
a)
b)
c)

Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto Zmluvy odosielať písomnosť,
bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto
písomnosť vrátila Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, alebo
Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti,
alebo
odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia zásielky.
VII.
Osobitné ustanovenia

1)

Prijímateľ berie na vedomie, že na základe tejto Zmluvy nevzniká žiadny záväzok plynúci pre
KOCR, ktorý by zaväzoval KOCR k akejkoľvek aktivite, úlohe a/alebo činnosti, ktorú by mala
KOCR uskutočniť v rámci vykonávania Údržby Cyklotrasy, okrem záväzkov uvedených v tejto
Zmluve.

2)

Poskytnutím finančných prostriedkov KOCR nezodpovedá za plnenie povinností, ktoré
vyplývajú pre Prijímateľa zo zmlúv, rozhodnutí a/alebo iných aktov príslušných orgánov, ktoré
súvisia a/alebo sa týkajú vykonávania Údržby Cyklotrasy a/alebo za plnenie podmienok
vykonávania Údržby Cyklotrasy zo strany tretích osôb. KOCR ďalej nezodpovedá za vykonanie
Údržby Cyklotrasy.
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VIII.
Záverečné ustanovenia
1)

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2)

Zmluvu možno meniť a upravovať len písomným dodatkom, na základe dohody oboch
Zmluvných strán.

3)

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle KOCR.

4)

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, nebola dojednaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

5)

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

V Prešove, dňa 16. 7. 2021

V Legnave, dňa 19. 7. 2021

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

..........................................................
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora - predseda

.............................................
Obec Legnava
Martin Krompaský
starosta
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