Zmluva
o združení fin. prostriedkov uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho
zákonníka a § 7 odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Medzi účastníkmi:
Mesto Giraltovce
Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Mgr. Ján Rubis, primátor
IČO: 0032198
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 1872 3522
Swift: SUBASKBX
( ďalej len obce )
Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: František Mašlej, starosta
IČO: 00322181
Číslo účtu: SK82 0200 0000 0000 0262 5522
SWIFT: SUBASKBX
Obec Lúčka
Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Mikuláš Mašlej
IČO: 00595764
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 1672 8522
SWIFT: SUBASKKBX
Obec Kuková:
Kuková 74, 086 440 Kuková
V zastúpení: Ing. Štefan Kožlej, starosta
IČO: 00322237
Číslo účtu: SK98 5600 0000 0036 3334 1001
SWIFT: KOMASK2X
Obec Želmanovce:
Želmanovce 24, 086 44 Kuková
V zastúpení: Anna Stašková, starostka
IČO: 00322776
Číslo účtu: SK23 5600 0000 0036 1980 6001
AWIFT: KOMASK2X
Obec Dukovce:
Dukovce 27, 086 44 Kuková
V zastúpení: Jozef Bodnár, starosta
IČO: 31312955
Číslo účtu: SK57 5600 0000 0036 0073 8002

Obec: Železník
Železník 16, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. Andrej Mitaľ, starosta
IČO: 00322768
Číslo účtu: SK97 5600 0000 0036 2152 7001
SWIFT: KOMAS K2X
Obec Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 26, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. Miroslav Čorba, starosta
IČO: 00322351
Číslo účtu: SK44 5600 0000 0036 5294 8001
SWIFT: KOMASK2X
Obec Kalnište
Kalnište 30, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Jozef Cauner, starosta
IČO: 00322105
Číslo účtu: SK52 5600 0000 0036 1534 6001
SWIFT: KOMASK2X
Obec Mičakovce:
Mičakovce 36, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. Pavol Andrijko, starosta obce
IČO: 00322385
SWIFT: SUBASKBX
Obec Brezov
Brezov 21, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Mgr. Ladislav Lukač
IČO: 00321893
Číslo účtu: SK 68 5600 0000 0004 51262595
SWIFT: KOMASK2X
Obec Kobylnice:
Kobylnice 19, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. František Vojček, starosta
IČO: 00322121
Číslo účtu: SK 53 5600 0000 0000 3656 9001
SWIFT: KOMASK2X
( ďalej len obec )
Čl. I.
Predmet zmluvy
Mesto Giraltovce v spolupráci s VIDIEK, n. o. Giraltovce spracovala podklady na realizáciu
nemotorovej dopravy pre cyklistov, cykloturistov a peších turistov za účelom napojenie mesta
Giraltovce ako administratívneho centra s okolitými obcami a s nadväznosťou cyklotrás na

celoštátne a medzinárodné cyklistické koridory podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu
a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024.
Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
spracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre
vytypované cyklistické trasy, ako líniové stavby.
Územné rozhodnutie a stavebné povolenia sú nevyhnutnou súčasťou ako príloha pri podávaní
žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych
investičných fondov, dotácii, grantov a iných finančných mechanizmov a programov na
výstavbu cyklotrás.
Mesto Giraltovce pri spracovaní PD bude žiadateľom o predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 v platnom znení v rámci VÝZVY PRE REGIÓN
v Programe : 1. Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,
Podprogram: 1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu.
Čl. II.
Výška združených prostriedkov
1) Celková výška združených finančných prostriedkov predstavuje sumu : 40 400,00 EUR
2) Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov na zabezpečenie 50 %
spoluúčasti žiadateľa pri celkovom rozpočte 40 400,00 € , čo predstavuje sumu
20 200,00 € .
3) Zmluvné strany sa dohodli na združení fin. prostriedkov podľa celkovej realizácie
hodnoty diela, počtu obyvateľov a podľa dĺžky trasy v intraviláne a extraviláne obce
v nasledovnej výške:

Mesto Giraltovce: 10 550,00 €
Obec Kračúnovce: 2 500,00 €
Obec Lúčka :
1 200,00 €
Obec Kuková:
1 600,00 €
Obec Želmanovce: 800,00 €
Obec Dukovce:
600,00 €
Obec Železník:
800,00 €
Obec Lužany:
450,00 €
Obec Kalnište
900,00 €
Obec Mičakovce
200,00 €
Obec Brezov
500,00 €
Obec Kobylnice
100,00 €
Spolu:

20 200,00 €

4 108 obyvateľov
1 243 obyvateľov
520 obyvateľov
738 obyvateľov
333 obyvateľov
271 obyvateľov
469 obyvateľov
258 obyvateľov
524 obyvateľov
132 obyvateľov
366 obyvateľov
96 obyvateľov
9 058 obyvateľov

Čl. III
Podmienky použitia finančných prostriedkov
Každý účastník sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky podľa rozpisu na účet Mesta
Giraltovce IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522
1) Každá obec sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky bezplatným prevodom do 14
dní od podpisu zmluvy.

2) Mesto Giraltovce predložilo do 30.06.2019 žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok
2019 v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov PSK
v platnom znení „Výzvy pre región“. Žiadosť bola schválená a mesto podpísalo
zmluvu s PSK zmluvu o poskytnutí dotácie.
3) Vykonať proces verejného obstarávania na výber najvhodnejšieho uchádzača na
spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle Zákona č. 343/20105 Zb.
o verejnom obstarávaní a v zmysle Stavebného zákona č. 50/76 Zb.
4) Každá obec sa zaväzuje majetkovo-právne vysporiadať vlastníkov
a spoluvlastníkov dotknutých pozemkov vrátane SPF.
Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla
znemožniť, alebo sťažiť realizáciu predmetu zmluvy.
2) Zmluvné strany prehlasujú, že sa budú aktívne podieľať na plnení predmetu zmluvy.
3) Každá zmluvná strana má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie
o všetkých veciach týkajúcich sa plnenia predmetu zmluvy.
Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Neupravené práva a povinnosti v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
príslušného Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
2) Obsah tejto zmluvy je možné meniť resp. doplňovať len po dohode zmluvných strán.
Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom
a budú zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3) Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ak niektorá strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti, alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či
nepriamo zmariť, alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu príkazu, je táto zmluvná
strana povinná okamžite o tejto skutočnosti, alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú
stranu.
4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné
strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
5) Zmluvy je vyhotovená v rovnopisom, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
jedenom podpísanom rovnopise.
6) Súčasťou zmluvy je zoznam obcí s počtom obyvateľov k 31.12.2018.
7) Pri predpokladaných nákladoch na spolufinancovanie boli zohľadňované najmä počty
obyvateľov, dĺžka cyklotrás cez katastre obcí a predpokladané náklady na výstavbu
cyklotrás.
8) Vidiek, n. o., zašle v elektronickej forme účastníkom zmluvy Stretégiu rozvoja CR
a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť
jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Giraltovciach dňa 06.02.2020

.............................................................
Mgr. Ján Rubis
primátor mesta Giraltovce

..........................................................
František Mašlej
starosta obce Kračúnovce

..........................................................
Mikuláš Mašlej
starosta obce Lúčka

..........................................................
Ing. Štefan Kožlej
starosta obce Kuková

...........................................................
Anna Stašková
starostka obce Želmanovce

..................................................................
Jozef Bodnár
starosta obce Dukovce

...........................................................
Ing. Ján Mitaľ
starosta obce Železník

....................................................................
Ing. Ján Čorba
starosta obce Lužany pri Topli

.................................................................
Jozef Cauner
starosta obce Kalnište

..........................................................
Ing. Pavol Andrijko
starosta obce Mičakovce

-----------------------------------------------Mgr. Ladislav Lukač
starosta obce Brezov

---------------------------------------František Vojček
starosta obce Kobylnice

NÁVRATKA:
Potrebné zaslať do 13.02.2020 do 15,00 hod.
Obec:
.......................................................................,
v zastúpení
starostu
obce
............................................................, potvrdzujem prijatie návrhu zmluvy o združení
finančných prostriedkov na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrás v južnej časti okresu Svidník, ktoré budú
realizované cez intravilán a extravilán našej obce. Zároveň prehlasujem, že zmluvu a výšku
spolufinancovania akceptujem a finančné prostriedky od podpisu zmluvy zašlem do 14 dní na
účet mesta Giraltovce uvedený v článku III. Zmluvy.

