Zmluva o združení finančných prostriedkov
uzatvorená podľa § 7 ods. 5 a § 20a Zákona č.369 /1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
/ďalej len „Zmluva" /
Článok I
Zmluvné strany
Združovateľ 1
Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta obce
Obchodná 7,055 01 Margecany
00329347
2021259405
Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV
SK22 5600 0000 0034 5744 8001
/ďalej len „Združovateľ 1" /

Združovateľ 2
Názov:
Zastúpený
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jaklovce
PhDr. Matúš Fedor, starosta obce
Nová 464/81, 055 61 Jaklovce
00329207
2021259383
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK78 0900 0000 0006 6082 5358
/ďalej len „Združovateľ 2'' /

/Združovateť 1 a Združovateľ 2 ďalej spoločne aj len „Zmluvné stra1!J"/
uzatvárqjú po vzqjomn�j dohode túto Zmluvu:

Článok II
Predmet zmluvy
1. Združovateľ 1 je stavebníkom stavby „REKONŠTRUKCIA LÁVKY PRE PEŠÍCH
A CYKLISTOV CEZ VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN - SO 02 - PRÍSTUPOVÁ
KOMUNIKÁCIA A RAMPY", ktorej časť stavby sa nachádza v katastrálnom území
Združovateľa 2. Stavba podľa prvej vety tohto bodu a jej časť nachádzajúca sa v katastrálnom
území Združovateľa 2 je špecifikovaná v projektovej dokumentácii (ďalej aj len ,,prqjekt').
2. Združovateľ 1 ako prijímateľ uzatvoril dňa 10. 12. 2021 s Ministerstvom investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom zmluvu o poskytnutí
regionálneho príspevku č. 1456/2021 na realizáciu projektu: Podpora rozvqja cestovného ruchu
N
tjstavbou bezbariérotjch rámp a nqjazdov pre ocelbvú lávku ponad V Ružín v maximálnej výške
príspevku 97.000 EUR (ďalej aj len „Zmluva o RP').

3. Účelom tejto Zmluvy je podpora rozvoja cestovného ruchu výstavbou bezbariérových rámp a
nájazdov pre oceľovú lávku ponad VN Ružín v oboch katastrálnych územiach Združovateľa 1
aj Združovateľa 2 na prospech rozvoja cestovného ruchu oboch Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa touto Zmluvou zaväzujú spolufinancovať projekt vymedzený v bode 1 tohto
článku Zmluvy rovnakým dielom, a to do výšky celkových oprávnených obstarávacích nákladov
znížených o Združovateľovi 1 poskytnutý regionálny príspevok na základe Zmluvy o RP.
5. Výška združených finančných prostriedkov každej zo Zmluvných strán určená na základe
stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky projektu vymedzeného v bode 1 tohto článku
Zmluvy vo výške 139.200 EUR zníženej o poskytnutý regionálny príspevok na základe Zmluvy
o RP vo výške 97.000 EUR, je maximálne 21.100 EUR.
6. Konečná výška združených finančných prostriedkov oboch Zmluvných strán bude upravená na
základe výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona o verejnom
obstarávaní, ktoré zrealizuje Združovateľ 1.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Združovateľ 2 poskytne na ucet Združovateľa 1 finančné
prostriedky-príspevok v súlade s touto Zmluvou určený spôsobom podľa bodu 5 tohto článku
Zmluvy v lehote najneskôr do 31. 3. 2022.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Združovateľ 1 sa zaväzuje, že finančné prostriedky od Združovateľa 2 použije výlučne na účel
dohodnutý v tejto Zmluve. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov predloží
Združovateľ 1 po ukončení projektu Združovateľovi 2.
2. Združovateľ 2 berie na vedomie, že majetok nadobudnutý realizáciou projektu, na ktorom sa
podieľa poskytnutím finančných prostriedkov podľa článku II tejto Zmluvy bude výlučným
vlastníctvom Združovateľa 1.
3. Združovateľ 2 berie na vedomie, že nie je oprávnený žiadať vrátenie poskytnutých finančných
prostriedkov podľa článku II tejto Zmluvy od Združovateľa 1.

Článok IV
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak by plnenie
povinností podľa tejto zmluvy bránila prekážka, ktorá nastala bez zavinenia zmluvnej strany a
ak nemožno predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku odvrátila alebo prekonala.
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté ustanovenie článku III., bod 2 a 3 tejto Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, podmienkam jej uzavretia a obsahu porozumeli a súhlasia
s ňou, čo potvrdzujú svojim podpismi.
2. Zmluvu možno meniť alebo dopiňať formou písomných číslovaných dodatkov, za podmienky
súhlasu oboch Zmluvných strán. Tým nie je dotknuté ustanovenie poslednej vety článku II,
bodu S Zmluvy.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu originálu,
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
4. Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je súhlas Obecného zastupiteľstva obce Margecany s jej uzavretím,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
5. Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je súhlas Obecného zastupiteľstva obce Jaklovce s jej uzavretím,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
6. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, nedotýka sa neplatnosť
ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré ostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa pre tento prípad
zaväzujú bez zbytočného odkladu dohodou nahradiť neplatné ustanovenie novým platným
ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodne vyjadrenému a zamýšľanému účelu ustanovenia
neplatného.Pred uzavretím dohody podľa predchádzajúcej vety sa práva a povinnosti upravené
neplatným ustanovením spravujú príslušnými právnymi normami všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení
Zmluvy na webovom sídle každej zo Zmluvných strán, a to dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle poslednej zo Zmluvných strán.

V Margecanoch, dňa 2.3. 2022

V Jaklovciach, dňa 2.3.2022

Združovateľ 1:

Združovateľ 2:

