ZMLUVA o SPOLUPRAC| A FlNANcoVANí REALEÁCIE nÁnoonÉno šPoRToVÉnopno;eKTU VíSTAVBY,
REKONŠTRUKclE A DoBUDovANlA FUTBALoVEJ lNFRAšrnurrúny
V RoKocH 2019-2021V

oBcl KoPRlVNlcA

(d'alej len "zm!uva")
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 a nasl, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

:

Názov:

Slovenský futbalový zváz

Sídlo:

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

lčO:

00687308

DlČ:

202089891 3

V zastúpení:

Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zvázu

(dalejlen "SFZ")

a

Názov:
Sídlo:
lčo:
DlČ:
Bankové spojenie:
Čísbúčtuv tvare IBAN:
V zastúpení:
(d'alejlen "partner")

Obec Koprivnica
Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
00322164
2020778826

VÚg a.s.
SK17 0200 0000 0000 04022522
lng. Peter Krupa, starosta obce

PREAMBULA
VZHI]ADOM NA TO, Že Partner ako vlastník futbalového ihriska/štadióna v Koprivnici je subjektom, ktorý je oprávnený ho
uŽÍvať,rekonŠtruovať a modernizovať a zároveň oprávnený poskytovať futbalovú iňíraštiuktúruoo citňooóoeho aíebo
krátkodobého uŽÍvania na ÚČely organizácie a realizácie najmá, no nielen, športových, kultúrnych, rekreačných
alebo vol'no-časových podujatí,

VZHLADOM NA T0, Že vláda SR svojím uznesením č.285 zo dňa 12.6.2019 k materiálu ,,Výstavba, modernizácia a

rekonŠtrukcia ŠPortovej infraŠtruktúrynárodného významu v rokoch 2019-2021'(d'alej len
,,uznes'enie vlády SR") schválila
Prolekt výstavbY, rekonŠtrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry vrokoch 2019 -2021 s alokáČiou íinančných
prostriedkov vo výške 3,5 mil. eur a s termínom použitia do 31.12.2021,

VZHLADOM NA TO, Že Výkonný výbor SFZ (d'alej len "W SFZ') schválil uznesením per rollam zo dňa 30. júla 2019
nroj9t<1 Podpory výstavby, rekonŠtrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúryll v iokoch 2019 _ 2021 (d,alej len
,,Projekt") a na základe rozhodnutia W SFZ č. 130/2019 zo dňa 5.11 ,2019 bola žiadosť o finančný príspevoť parthera
vyhodnotená ako úspešná a partner bol schválený ako partner tohto projektu,

VZHI]ADOM NA TO, Že cielbm tohto projektu je íinančná podpora výstavby a rekonštrukcie íutbalovej infraštruktúry a jej
sfunkČnenia so zameranim sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajúpre svoju tréningovúprípraúu a zápasovú práx
mládeŽnícke druŽstvá futbalových klubov, čímsa má dosiahnuť vytvorenie podmienok pň bpšiu prípravu a'skvalitnbnie
tréningovéhoProc9su mládeŽe, Čo bude viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne a zabezpečeniu
kvalitnej mládeŽníckej základne pre fungovanie slovenského futbalu nielen na domácej a zahraničnej ligovej úrovňi, ale aj
na úrovni reprezentačnej,

zmluvné stranY v súlade so zmluvou Č, 117112019

o podpore národného špoňovéhoprojektu d,alej len (,,zmluva o
PoskYtnutí finanČných Prostriedkov") uzatvorenou medzi SFZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šporlu Šlovenskej
rePubliky (d'alejlen "ministerstvo")dňa 21.11.2019 a po vzájomnejdohode uzatvárajú túto zmluvu:
Článok l.
Predmet zmluvy
1,

Predmetom tejto zmluvy je vzájomná Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s
uznesením vládY SR za Podmienok a spósobom stanoveným v zmluve o poskytnutííinančných prostriedkov, v zmysle
ktorej je partner priamym realizátorom prolektu.
Zmluvné stranY.berú na vedomie, Že partner hodnoverným spósobom preukázal pripravenosť anajmá reálnosť
sPoluÍinancovania Projektu z iných zdrojov pred podpisom tejto zmluvy písomnosťami, ktoré preukazujú Óplnenie tejto
podmienky.

3.

Zmluvné stranY sú si vedomé skutoČnosti, Že nárok na poskytnutie íinančnýchprostriedkov z kapitoly štátneho
rozPoČtu ministerstva vzniká za podmienok ustanovených touto zmluvou a zmluvou o poskytnutí iinančných
prostriedkov.

ČHnok ll.
Poskytn utie finančných prostriedkov
1.

Partnerovi budú na základe zlluyl o poskytnutí finančných prostriedkov a za splnenia podmienok podl,a tejto
'rozpočtu
zmluvy poskytnuté v rokoch 2020 a 2021 a íinančnéprostriedky zo štátneho
v maximáinej výš'ke

10 000;eur (slovom ,,desattisíc euť'). Oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov zo strany parineia
;e
1.1 .2019 do 31,12,2020. Finančnéprostriedky móžu byť partnerovi poskytnuté v maximálne dvoih'splátkacir,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

od

Finančnéprostriedky na realizáciu prolektu poskytuje

a)

sFz partneroviformou:

refundácie uŽ vynaložených výdavkov v rámci oprávneného obdobia použitia finančných prostriedkov na

ÚČel vYmedzený v tejto zmluve a v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to Óo 1b kabndárnych

dní odo dňa doruČenia kompletných podkladov na úhradu - riadne vystavených faktúr dodávaiel'a

b)

s prilohami (najmá súpis vykonaných prác, dodacie listy, preberací protokol) a dokladov o ich úhrade
(výpis z bankového účtupartnera, pokladničný doklad) alebo
Úhrady neuhradených íaktúrvystavených dodávatelbm v rámci oprávneného obdobia, ktoré sú v súlade
s ÚČelom podl'a tejto zmluvy, ak paňner preukáže účtovnýmidokladmi, že všetky výdavky, ktoré žiada
uhradiť z ÚČelovo urČených finančných prostriedkov, sú v súlade s touto zmluvou a zmluvou o poskytnutí
finanČných prostriedkov. Partner predložíkompletné podklady k úhrade najmenej 15 pracovných dni pred
termÍnom splatnosti faktúr. V prípade, že partner nepredložíkompletné podklady na úhradu riadne a včas
Podl'a predchádzajúcejvety, SFZ nezodpovedá zaúroky zomeškania alebo iné sankcie uplatnené z tohto
titulu zo strany dodávatel'a voči partnerovi. SFZ vyplatífinančnéprostriedky dodávatelbvi touto formou len
za Podmienky, Že zuyŠná Časťdodávatelskej faktúry, ak sa nepožaduje úhrada celkovej fakturovanej
sumy, je uŽ uhradená z vlastných zdrojov paňnera, čo je partner povinný preukázať v rámci predloženiá
vyúčtovaniapodl'a odseku 3.

Partner Žiada oúhradu finančných prostriedkov podl'a odsekov 1

prostriedkov, ktoré povinne obsahuje:

a)
b)

c)

d)
e)

í)
g)
h)

i)
j)

k)

4.

a3

predložením vyúčtovania finančných

sprievodný list,
samostatný zoznam oprávnených výdavkov a samostatný zoznam výdavkov na spolufinancovanie,
dokumentáciu z verejného obstarávania účelu,
stavebné povolenie, ohlásenie stavebných úprav alebo čestnévyhlásenie partnera, že narealizáciu účelu
nie je stavebné povolenie ani ohlásenie stavebných úprav potrebné,
zmluvu o die|o a objednávky,
íaktúry a pokladničnébloky,
výpisy z bankového účtua pokladničnédoklady preukazujúce úhradu finančných prostriedkov,
preberací a odovzdávací protokol k majetku,
doklad o zaúčtovanínákladov/výdavkov,
fotodokumentáciu pred a po realizácii projektu (na USB flash disku),
právoplatné kolaudačné alebo iné rozhodnutie o povolení užívaniaúčelu(d'alej len ,,kolaudačné
rozhodnutie"); pokial' v Čase predloženia vyúčtovanianie je účelskolaudovaný, prílohou vyúčtovania je
návrh na vydanie kolaudačnéhorozhodnutia,

Sprievodný list podl'a odseku 3, písm. a) obsahuje tieto povinné údaje:

a)
b)

c)

d)
e)

kontaktné údaje osoby zodpovednej za vypracovanie vyúčtovania,
informáciu, aký objem finančných prostriedkov žiada partner uhradiť,
popis, Či ide o úhradu plnej výšky finančných prostriedkov, o 1. alebo 2. splátku,
informáciu, Či partner žiadao úhradu finančných prostriedkov podl'a odseku 2 písm. a) alebo b),
zoznam konkrétnych príloh, ktoré subjekt k vyúčtovaniuprikladá.

VyúČtovanie podl'a odseku 3 musí obsahovať všetky povinné prílohy, v opačnom prípade nebude akceptované a
finančnéprostriedky nebudú zo strany SFZ uhradené.

Č!ánok lll.
Účel použitia príspevku a vymedzenie oprávnených výdavkov
1.

Účelom použitia príspevku je:

a)
2,

rekonštrukcia šatnív areáli futbalového štadióna

Oprávnenými výdavkami sÚ,výdavky na výstavbu a technické zhodnotenie futbalovej infraštruktúry a výdavky na
obstaranie majetku, ktoré spíňajúkritériá zaradenia do kapitálových výdavkov podl'a opatrenia Miniiterstva fináncií
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/01017512004-42, ktor,ým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizaČná klasifikácia a ekonomická klasiíikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskoĚích predpisov a súvisia s
podporovaným účelom,

Daň z pridanej hodnoty nie je oprávneným výdavkom, ak má partner nárok na jej oápočítánió z vlastnej daňovej

povinnosti.

Čtánok lv.
Podmienky poskytnutia príspevku

1.

Finančnéprostriedky na realizáciu projektu budú partnerovi poskytnuté len v prípade, že partner:

a)
b)

má vysporiadané íinančnévztahy so štátnym rozpočtom,
nie je podl'a ustanovení § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o Zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov v ozdravnom režime, v nútenej

správe a nenastali skutoČnosti zakladajúce povinnosť zaviesť ozdravný režim alebo podať návrh na

c)
d)

zavedenie nútenej správy ku dňu uzavretia tejto zmluvy,

neporuŠil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podl'a osobitného

predpisu,

nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na

starobné dóchodkové sporenie,

2.

Partner preukáže splnenie podmienok podl'a odseku 1 tohto článku zmluvy:

a)
b)

c)

d)
Partner

je

Čestným vyhlásením, že má vysporiadané íinančnévzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdením miestne
prísluŠnéhosprávcu dane, nie staršim ako tri mesiace ku dňu predloženia, že nemá daňové nedoplatky,
Čestným vyhlásením preukazujúcim splnenie podmienky podl'a ods. 1, písm. b) tohto článku zmluvy,
potvrdením príslušnéhoinšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia, že neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania podl'a osobitného predpisu,

potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu
predloženia.

povinný preukázať, že je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavatelbm futbalovej

infraŠtruktúry alebo má k futbalovej infraštruktúre iný obdobný vzťah a zároveň je oprávnený realizovať investície dó
tejto futbalovej infraštruktúry; za dlhodobý nájom alebo výpožičkumožno považovať dočasné zverenie majetku do

uživania, ktoré trvá minimálne 3 roky odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

Partner je d'alej povinný preukázať vopred úhradu preukázatel'ne vynaložených výdavkov spoluíinancovania projektu

z iných zdrojov (vlastné zdroje partnera, íinančnéprostriedky preinvestované vlastníkom futbalovej infraštruktúry,

poskytnuté sponzorské - finančnéaj materiálne, kombinácia týchto zdrojov) vo výške minimálne 3 334,- eur (slovom
,,tritísíctristotridsatštyrieuť'), a to najneskór pred prvou úhradou finančných prostriedkov zo strany SFZ, inak finančné
prostriedky nebudú zo strany SFZ uhradené. Paňner preukáže, že vynaloženévýdavky sa v rámci spoluíinancovania
vynakladali na ÚČel podporovaný finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a výdavky, ktoré sa
nezhodujú s urČeným účeloma výdavky vynaloženépred 1.1.2019 nemóžu byť predmetom spoluíinancovania.

Kompletné podklady k refundácii oprávnených výdavkov partnera, ktoré partner žiada uhradiť do konca roka 2020,
musia byť SFZ predloženénajneskór do 30.11.2020. Kompletné podklady k refundácii oprávnených výdavkov
partnera uhradených zo strany partnera v rámci oprávneného obdobia najneskór do 31,12,2020 je partner povinný
predloŽiť SFZ najneskór do 10.1.2021, v opačnom prípade nebudú finančnéprostriedky zo strany SFZ vyplatené.
Výdavky partnera uhradené u roku2021 nemóžu byť predmetom financovania,
Kompletné podklady k úhrade neuhradených dodávatel'ských faktúr, ktoré paňner žiada uhradiť dodávatelbvi do

konca roka 2020, musia byť SFZ predloženénajneskór do 30.11,2020, Priama ůhrada neuhradených
dodávatel'ských faktúr, ktorých kompletné vyúčtovanienebolo predložené SFZ v termíne podl'a prvej vety, nemÓže
byť predmetom íinancovania zo strany SFZ,
7,

SFZ si vyhradzuje právo nepoukázať finančnéprostriedky partnerovi až do vyrovnania jeho neuhradených závázkov

voči SFZ, ak zákon č.44012015 Z.z. o športe neustanovuje inak.
ČIánok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

FinanČnéprostriedky budú poskytované zo strany SFZ výlučne na účelyfinancovania projektu, ktorý zahíňa dodávky
prác, sluŽieb a tovarov, vrátane dodávok materiálu, vybavenia a iných hnutel'ných vecí potrebných na realizáciu
projektu. Partner je povinný zabezpečiť a preukázať SFZ využitie finančných proshiedkov nasledovným spósobom:

a)

poČas trvania 10 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy bude schopný preukázať vynaloženie íinančných
prostriedkov poskytnutých podl'a tejto zmluvy,

b) zrealizuje vŠetky. práce, sluŽby, dodávky materiálu a dodávky všetkých hnutel,ných vecí, svojimi

c)

zamestnancami alebo osobami, ktoré sú k nemu v súlade s platnou právnou úpravou pridelení
na vyŘon
Práce alebo s dodávatel'mi prác, služieb a materiálu ktorí budú vybraní v súlade s ustanoveniamizákona
Č,34312015 7.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len "zákon o verejnom obstarávaní''),
ÚČel zrealizqe tak, abY Povolenia a rozhodnutia vyžadované k jeho riadnemu prevádzkovaniu
nadobudli
právoplatnosť najneskór do 31,1 2.2020,

d) ak sa kolaudácia projektu vyŽaduje, zašle SFZ kópiu právoplatného kolaudačnéhorozhodnutia

bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti,
e) ak sa kolaudácia
nevyŽaduje,.zašle SFZ kópiu iného rovnocenného dokladu preukazujúceho
P1olekltu
oprávnenie užívaťfutbalovú infraštruktúru,
f) zabezPeČÍ,abY v procese realizácie účelu,ani po jeho uvedení do prevádzky, neprišlo k zrušeniu
funkčnéhošportoviska, alebo jeho akejkolVek časti,
g) zabezPeČÍ, ÚČel bude poČas doby dvoch rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
_Že
alebo odo dňa ukonČenia projektu, ak sa kolaudácia projektu nevyŽaduje, v stave, žiadnym
spósooom
neobmedzujúcim jeho využitie podl'a tejto zmluvy,
h) PoČas dobY dvoch rokov odo dňa právoplatnosii kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa ukončenia
Projektu, ak sa kolaudácia projektu nevyžaduje, bude bezodkladne písomne informovať SFZ o každom
zamýŠl'anom qrgvodg vlastníckeho práva, čio inejforme scudzenia vlastníctva k predmetu
íinancovania,
a tiež o každej skutočnosti, ktorá by mohla mať takýto následok,
Y P|999.9 realizácie prolektu bude postupovať podl'a zákona o verejnom obstarávaní a zákona č.
50/'1976 Zb. o Územnom Plánovaní a stavebnom poriadku v znení n'eskorších predpisov (stavebný
zákon) a v Plnej migre zodpovedá za všetky následky (administratívne konaňia, súdne'konania,
PrávoPlatne uloŽené sankcie) vyplývajúce z porušenia citwahýcn právnych predpisov pri realizáciitohto

i)

j)

projektu,

uchová poČas celej doby odpisovania dokumenly, listiny a iné písomnosti, a to najmá účtovné
doklady
vzťahujúce sa_na ptáce, sluŽby, tovar a materiál, ktoré budú odo dňa podpisu tejto zmluvy
uhrádzané2
poskytn utých finančných prostriedkov.

Partner sa zavázuje, Že futbalová infraŠtruktúra,ktorá je predmetom tohto projektu,
bude minimálne 5 rokov odo
dňa ukonČenia realizácie.projektu využívaná prioritne na špoňové účelya ňa Órgaňizaciu
š|ártovýctr podujatíso
zameraním na športovanie mládeže.
Partner sa zavázuje umoŽnjť vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu realizácie projektu po jeho
a
dokončení
kontrolu a dohl'ad nad dodŽiavaním plnenia podmienok azávázkou podl'a tejto zmluvy
zo straňy SFZ, ministerstva
a. ostatných PrísluŠnýchor_gánov oprávnených na výkon kontroly
alebo auditu v zmýsb platnój práúnej úpravy á
týmto orgánom poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
4.

Partn_er

sa zavázďP, Že do 30 kalendárnych dní po ukončenírealizácie projektu zašle SFZ písomné vecné a

finanČné vYhodnotenie Projektu, súčasťouktoreho bude aj stručný popis á rózsah
vykonanýcň a realizovaných
prác, údaje o ich úhrade a suma preinvestovaných finančných prosiriedkov.

Článok Vl.
Bezodplatné užívaniefutbalovej infraštruktúry
1,

Partn_er.sa zavázuje, Že umoŽní SFZ ako protihodnotu za financovanie futbalovej
infraštruktúry a poskytnutie
finanČných Prostriedkov v súlade s touto zmluvou bezodplatne užívaťfutbalovú inŇtrukturu
|oeás piaticň rokov

odo dňa PrávoPlatnosti kolaudaČnéhorozhodnutia účelualebo odo dňa ukončenia projektul ak sa
kolaudácia
Pr9j9ktu nevYŽaduje, a lo ry_ účelyorganizácie tréning ových zrazov, kempov á Óustreoeni ženských á
mládeŽníckYch rePrezentácií SR, organizácie priatel'skýcň móozĚtátnych streňutí ženských
a mládežníckych

rePrezentácií SR, na tréningovézrazy a sústredenia reprezentácie sR ;A", škots]<é.súťaže.a.na
dlalšie podujátia
organizované SFZ, miestne PrísluŠnýmregionálnym futbalovým zvázomalebo oblástným futbalovým
zvázom,'a to
v rozsahu maximálne 2 podujatí roČne; dížkajedného podujátia nesmie presiahnuť
3 k'alendárne dni.

SPÓsob a d'alŠiePodmienky uŽÍvania futbalovej infraštruktúry a rozsah jej využitia bude
stanovený osobitnou
zmluvou o uŽÍvanífutbalovej infraštruktúry (d'alej len."osobitná zmluva";. Ós'ouúnu zmluvu
upŇulmu podmienky
vYuŽÍvania ŠPortovéhoareálu a poskytovanie služieb uzatvoria zmluvňé strany najnesror
io oni preb konaním
každéhopodujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
5

3.

Zmluvné stranY sa dohodli, Že Partner poskytne SFZ za odplatu služby súvisiace
s organizáciou podujati pod1a
odseku 1tohto Článku zmluvY. Cenník a rozsah týchto služieb bude zmluvnými stranafii
donoonůtý ř.;.'úiňj
zmluve podl'a predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy.

4,

Terminy a rozsah vyuŽitia futbalovej infraŠtruktúrysa zmluvné strany zavázujú
dohodnúťtak, aby rešpektovali
termínY konania iných. Podujatí usporadúvaných partnerom ako aj pianovanď prekážk/
iechnického charakteru
(napr. plánované odstávky dodávky energií a pod.).

SFZ sa zavázuje oznámiť partnerovi plánovaný termín využitia íutbalovej infraštruktúry najmenej
30 dní vopred.
Článok Vtl.
Vyúčtovanie finančných vzt'ahov so štátnym rozpočtom
1,

Partner sa zavázďle, Že PoskYtne_ SFZ vŠetkypodklady potrebné k spracovaniu
vyúčtovania finančných vzťahov so
Štátnym rozpoČtom za prísluŠnýrozpoČtový rok-vtermíne najneskór
oo'st. januára rozpočtovéhoroka
nasledujúceho Po rozPoČtovom roku, v ktorom budú finančnéprostriedt<y zo strany

sÉŽsiuioene uhradené.

2.

Partner v tejto súvislosti predloŽÍ okrem vyúČtovaniapodl'a čl, ll ods. 3 a 4
na požiadanie SFZ aj d,alšie dokumenty,
ktoré budú požadovanézo strany ministerstva, a to v termíne určenom sFz.

článok vlll.

Zodpovednost' za porušenie právnych predpisov
1.

Partner berie na vedomie, Že je v plnej miere zodpovedný za účelné,hospodárne,
efektívne a účinnépoužitie
f|nanČných Prostriedkov a prísluŠnýchprávnych piedpisov, najmá zákona'o
verelnom obstarávaní, zákona č.
52312004 Z,z. o rozPoČtových Pravidlách v9rejnej správy a o zmene a
doplnení niektor,ých zákonov v znení
neskoĚÍch PredPisov a zákona č.431t2002z.z. o Účtovníótve v znení neskor{ích preJpisóv.

2,

Paňner je v plnej miere zodpovedný za vŠetkypostihy uloženézo strany príslušných
štátnych orgánov, najmá za
PoruŠenie zákona o verejnom obstarávaní a poruignió finančnej disciflíňy's tým, ž'e sa zavázule ná vnsinu iarcňu
znáŠaťvŠetkY sankcie Právoplatne uloŽené SFZ v súvislosii s realiiáciou
iohto projektu, ktor,ých zavinenie
nemoŽno PriČÍtaťS|Z q vrátť SFZ všetky finančnéprostriedky vo výške pravopútne
uloženýóh sankcií ia
porušenie príslušných právnych predpisov.

Článok lX.

záverečnéustanovenia
1,

Táto zmluva sa riadi a v.{,<|9_0a n9Ol'a právnych predpisov Slovenskej republiky.
Strany sa výslovne dohodli na volbe
pósobnosti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Trvanie tejto zmluvy sa skončí

a)
b)

c)

jej ÚPlným sPlnením alebo dňom uplynutia lehoty
určenejtouto zmluvou na plnenie povinnostízmluvných

strán,
dohodou zmluvných strán alebo
odstúPenímod tejto zmluvy z dóvodov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku
zmluvy.

Zmluvné stranY sa dohodli, že SFZ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy prípade,
v
ak partner

a)
b)

c)
d)

nesPlní svoje

Povinnosti a závázky vyplývajúce z tejto zmluvy v rozsahu, spósobom a v termínoch
urČených v tejto zmluve alebo inak
4:l?lý*spósobóm porušíustanovgniá tejto imtu4r,
v Priebehu súťaŽnéhoročníka2019t2020 odhlásizo sút'ažívšetkyoruzstvá
miáo.z. á1.oo neprihlási
anijedno družstvo do súťažnéhoročníka2020t2021,
PoruŠÍfinanČnÚ disciplínu podl'a zákona č, 52312004 Z,z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a dop.lnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisovnedodŽÍ Pravidlá verejného obstarávania podl'a zákona o verejnom obstarávaní,

{/

4,
5.
6,
7.

8.
9.

10.

1

Partner je oPrávnený od tejto zmluvy odstúpiťv prípade, ak z akéhokolVek dóvodu,
ktorého zavinenie nemožno
PriČÍtaťPartnerovi, nebude mócť splniť povinnosť realizovať projekt, resp. jeho časťpodta tejto zmluvy.
OdstúPenie od zmluvY_je ÚČinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade
odstúpenia sú si zmluvné
shany povinné vrátiť všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytii,
Táto zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpisu ob9ma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle partnera www,koprivnica.sk.

AkýkolVek sPor medzi zmluvnými stranami súvisiaci s touto zmluvou, s plnením podl,a
tejto zmluvy alebo s výkladom
tejto zmluvY bude PredloŽený na rozhodnutie príslušnémusúdu v Slovenskej'republiťe podta právneno
Óoriáoiu
Slovenskej republiky.
TÚto zmluvu je moŽné meniť iba písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

Pokiat ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy bude neplatné alebo nevykonatelné, na takéto
ustanovenie (v rozsahu
jeho nePlatnosti alebo nevykonatel'nosti) sa nebude prihliadať
a budďpovažouaňé ,a neobsiahnuté v te;io zmtuve,
avŠakbez vPlYvu na PlaÍnosť a vykonatel'nosť zvyšných ustanovení tejto zmluvy. V
takomto |rípade sú ,rúune.iúny
Povinné vYnaloŽiť vŠetko Primerané úsilie na
aby
ihned'
nahraóili
neplainé
alebo
nevykonatel,né ustanoveniá
!o,
Platným a vYkonatel'ným náhradným ustanovením, ktorého zmysel bude čó možno najbližšízamýštanémuuýrnáru
neplatného alebo nevykonatel'ného ustanovenia a vóli zmluvnyón stran.
Táto zmluva sa vYhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku,z ktor,ých
si každá zmluvná strana ponechá po
jednom rovnopise,

1. Zmluvné stranY

vYhlasujr{, Že sú plne spósobilé
právne úkony, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumitel,ným
_na
vYjadrením ich váŽnej a slobodnej vÓle, aby boli ňou viazané. Ďalój vyhlasujú,
že sl tútó zmluvu'pred jej podpísaním
PreČÍtali,tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej o'bsánom Ř ňej pripájajú vlastnoručné
ioopi.y oron
oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 2,1,2020

1UT6, \

ffi'''o

za partnera

lng. Peter Krupa, starosta obce

