
Zmluva o spolupráci 
pre realizácii projektu " Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy 

medzi mestom Lučenec a obcou Halič (cyklotrasa po bývalej železničnej trati " 

uzavretá medzi: 

Partner 1: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpené: 

Región Neogradiensis 

Novohradská č. 1, 98401 Lučenec 
ZPO 
PhDr. Alexandra Pivková - predsedníčka združenia 

ICO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu / IBAN: 

(ďalej len „partner 1") 

37819551 
2021662038 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK64 0900 0000 0003 4298 7650 

Partner 2: Obec Halič 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpené: 

Ulica mieru 66, 985 11 Halič 
Miestna samospráva, 
Vladimír Rehánek - starosta obce 

ICO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu. 

00316091 
Prima banka Slovensko, a.s. 
6008744001/5600 

(ďalej len „partner 2") 

I . 
Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať a finančne sa spolupodieľať pri spolufinancovaní 
projektu " Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy medzi mestom 
Lučenec a obcou Halič (cyklotrasa po bývalej železničnej trati " , schválený Rozhodnutím ministra 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 197/2014 z 05. 12. 2014. 
Účelom tejto zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku uzatvorenou medzi Partnerom č.l a Slovenskou republikou zastúpenou 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako poskytovateľom 
dotácie " Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy medzi mestom 
Lučenec a obcou Halič (cyklotrasa po bývalej železničnej trati ". 



I I 
Záväzky partnera č. 1 

1. Partner 1 sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu projektu - zabezpečiť projektový manažment v zmysle 
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzavretej na základe Rozhodnutia ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 197/2014 z 05. 12. 2014. 

Ďalej sa partner 1 zaväzuje: 

a) zabezpečiť propagáciu - uverejnenie informácií o projekte v miestnych médiách, 

b) zúčastňovať sa na činnosti projektového tímu vytvoreného na vyriešenie konkrétnej úlohy 
alebo projektu, 

c) poskytnúť maximálnu súčinnosť pri realizácii projektu. 

d) poskytnúť partnerovi č. 2 výstupy projektu. 

I I I . 
Záväzky partnera 2 

Partner 2 sa zaväzuje pri implementácií projektu postupovať v súlade s Projektom uvedeným v čl. I tejto 
zmluvy (ďalej len Projekt), v súlade s pokynmi partnera 1. 

Ďalej sa partner 2 zaväzuje: 

a) Uhradiť partnerovi 1 pomernú časť nákladov za spolufinancovanie vo výške 7,3% z celkových 
nákladov projektu v sume 2 305,00 E U R s DPH do 30 dní od dátumu právoplatnosti zmluvy 
faktúrou vystavenou partnerom 1. 

IV. 
Nedodržanie zmluvných podmienok 

V prípade nedodržania podmienok a kritérií vyplývajúcich partnerovi 1 z predmetnej zmluvy, zaniká 
partnerovi 2 povinnosť vyplatiť partnerovi 1 pomernú časť nákladov. Zároveň sa partner 1 zaväzuje 
partnerovi 2 uhradiť všetky škody, ktoré mu vzniknú nedodržaním zmluvných podmienok partnerom 1. 
V prípade nedodržania podmienok a kritérií vyplývajúcich partnerovi 2 z predmetnej zmluvy, partnerovi 
2 nezaniká povinnosť uhradiť partnerovi 1 pomernú časť nákladov vyplývajúcich z bodu I I I . časť a). 

V. 
Informačné zabezpečenie 

Zmluvné strany sa zaväzujú k plnej, včasnej a obojstrannej výmene informácií potrebných na úspešnú 
realizáciu Projektu. Aktívne sa zúčastnia na všetkých stretnutiach organizovaných v rámci spoločného 
Projektu a v prípade vzniku problémov budú tieto spoločne konzultovať. 



V I . 
Doba trvania zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu, do ukončenia projektu. Za ukončenie projektu sa považuje dátum ukončenia 
všetkých aktivít projektu a to do 31.3.2014 

Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých obaja partneri 
dostanú po troch vyhotoveniach. Zmluva nadobúda platnosť dňom, jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia podľa zákonných ustanovení. 

Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, písomným 
dodatkom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne 
a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne zmluvu preštudovali, jej obsahu 
rozumejú a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V I I . 
Záverečné ustanovenia 

V Lučenci dňa: . 12. 12. 20U V Haliči dňa: 12. 12. M 

Sut. 

\ 

Vladimír Rehánek 
starosta obce 


