Zmluva o vzájomnej spolupráci č, 1287 |2019/ODDPRS
podl'a § 4 ods. l písm. m) zák. ě.30212001 Z. z, o samospráve vyššíchúzemných

uzatvorená
celkov (zákon o samosprávnych krajoch), § 8 ods. 1 písm. e) zák. ě. 58312004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 269 ods. 2 zákonaó. 5I3l199I Zb.
Obchodného zákonníka v platnom zneni
(d'alej len,,Zmluva")

Banskobystrický samosprálrry kraj so sídlom v Banskej Bystrici
So sídlom: Námestie SNP 23 974 0l Banská Bystrica,
tČo: :z 828 100
DIČ:2021627333
Zastupený: Ing, Jánom Lunterom, predsedom

l

ďalej aj ako ,,Banskobystrický samosprávny kraj" alebo

,,BBSK")/

a

Mesto zvolen
so sídlom Námestie slobody 22,960 01 Zvolen
tČo: oo 320 439
DIČ:2021339430
zastúpené Ing. Lenkou Balkovičovou. primátorkou

/

ďalej len,, Mesto Zvolen"l

Clánok 1
úvodnéustanovenia

1.

Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Zvolen majú záujem v rámci rozvoja
Banskobystrického kraja a skvalitnenia životných podmienok obyvatel'ov Banskobystrického
kraja podieťať sa na realizácii projektu: "Zvolen - Kruhový objazd na križovatke ulice J.
Kollára a cesty č. 2460" nachádzajúcej sa na územi mesta Zvo|en, a to najmá z dóvodu, že
rea|izovanim projektu by sa jednoduchším a bezpečnejšímprejazdom vozidiel na križovatke
ulice J. Kollára a cesty ě. 2460 zqýšila bezpečnost' cestnej premávky na tomto vysoko
vý'aženom úseku cesty.
z, Zaúčelomrea|izácieprojektu špecifikovanéhov bode 1 tohto článku sa zmluvné strany
dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude spočívaťv tom, že
a) Mesto Zvolen zabezpeči všetky úkony nevyhnutné k vydaniu územného
rozhodnutia na stavbu: "Zvolen - Kruhový objazd na križovatke ulice J. Kollára
a cesty č,2460" vrátane zabezpečenia vypracovania projektovej dokumentácie pre
územnérozhodnutie na stavbu "Zvolen - Kruhoqý objazd na križovatke ulice J.
Kollára a cesty ě.2460"

b)

Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby
l) zabezpečívyhotovenie projektovej dokumentácie stavby: ,,Zvolen - Kruhový
objazd na križovatke ulice J. Kollára a cesty č. 2460" v stupni pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby
2) v plnom rozsahu poskytne Mestu Zvolen finančnéprostriedky na náklady
spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie územného
rozhodnutia a ďalšie náklady súvisiace s vydaním územnéhorozhodnutia na stavbu:
,,Zvolen- Kruhový objazd na križovatke ulice J. Kollára a cesty ě.2460" v stupni
pre územnérozhodnutie
J. Mesto Zvo|ensazavázuje finančnéprostriedky v plnom rozsahu použiť výhrade na účel
definovaný v čl. I bod 2 tejto zmluvy.
4. V zmysle § 8 ods. l písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov z rozpočtu vyššieho
územného celku sa uhrádzajú aj závázky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším
územným celkom alebo s obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh
vyplývajúcich z pósobnosti vyššieho územnéhocelku vrátane závázkov vzniknutých zo
spoločnej činnosti.

Clánok 2
Predmet zmluvy
1.

Banskobystrický samosprávy kraj sa zavázule za účelomdosiahnutia zámeru
špecifikovaného v článku l tejto zmluvy poukázať na účetMesta Zvolen uvedený
v záhlavi tejto zmluvy f,rnančnéprostriedky vo výške 7.610,- Eur (slovom:
sedemtisícšestodesat' eur) a to na náklady spojené s vypracovaním projektovej

dokumentácie pre územnérozhodnutie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnostitejto
zmluvy. Výška finančných prostriedkov bola stanovená na základe cenovej ponuky
zhotovite ťa proj ektovej dokumentáci e pre územnérozhodnutie.
2. Banskobystrický samosprávy kraj sa zavázuje za účelomdosiahnutia zámetu
špecifikovaného v článku 1 tejto zmluvy poukázat' na účetMesta Zvolen aj ďalšie
finančnéprostriedky nevyhnutné na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni
pre územnérozhodnutie a zabezpečenie ďalších podkladov nevyhnutných pre vydanie
územnéhorozhodnutia podfa pravidiel stanovených v článku 3 tejto zmluvy.
J. Mesto Zv o\en sa zavázuje,.
a) za účelomdosiahnutia area\izácie zámeru špeciťrkovanéhov článku l tejto
zmluvy, t. j. vybudovania stavby : ,rZvolen - Kruhový objazd na križovatke ulice J.
Kollára a cesty č. 2460" použit' predmetné finančnéprostriedky na vypracovanie
proj ektovej dokumentácie pre územnérozhodnutie
b) postupovat' pri zabezpečenía zrealizovaní prípravy a real'izácii projektu v súlade
so zákonom ě.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskoršíchpredpisov, ako aj v súlade s ostatnými príslušnými
všeobecne záv áznými právnyrni predpismi

čHnok 3

Doba čerpania a spósob zúčtovaniafinančných prostriedkov

l. Mesto Zvolen je povinné:
a) finančnéprostriedky poskytnuté na zák|ade tejto zmluvy použiťiba na účel

špecifikovaný v čl. I. a čl. II. tejto zmluvy,
hodnoverne, tj. prostredníctvom zmluvy, objednávok, účtovnýchdokladov,
bankových výpisov, preberacích záznamov preukázať BBSK použitie finančných
prostriedkov na účelšpeciťrkovanýv článku 2 tejto zmluvy v súlade s čl. I bod. 4 tejto
zmluvy.
2. Banskobystrický samosprávny kraja sa zavázuje finančnéprostriedky podl'a čláŇu 2 bod 3
tejto Zmluvy uhradiť na účetmesta Zvolen uvedený v záh|avi tejto zmluvy do 15 dní od
predloženia písomnej žiadosti mesta Zvolen, ktorej prílohou budú hodnovemé doklady
preukazujúce použitie ťrnančných prostriedkov na účelšpecifikovaný v článku 2 bod 3 tejto
zmluvy.

b)

čHnoX l

Osobitné protikorupčné ustanovenia

l. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,

poskytnutie alebo prijatie úplatku.
Zmluvné strany prehlasujú, že zasíávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých
úrovniach a vyžadujúod svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie
v súlade s protikorupčnými zákonmi.
a
J. Zmluvné strany sa zavázujú dodržiavat' nasledovné protikorupčnézásady:
a) neposkytovat'alebo neponúkat' žiadne plnenie s ciel'om presadit'svoj zámer či získať
preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je
v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvnit'. Neposkýovať platby
niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelomufahčenia alebo
urychlenia realtzácie tohto procesu;
b) neposky.tovat' alebo neponúkat' platby zástupcom, zákaznikom, zmluvným
partnerom, dodávatel'om alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich),
ktoré by mď'o za cieť presvedčit'príjemcuk uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného
závázku,alebo ich uzatvorení či prijatí zapriaznivejších podmienok ako tých, ktoré by
boli inak ponúknuté;
c) neprijat'od tretích osób platby, ktoré majú viest'z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy
alebo prijatiu iného závázku a\ebo ich uzatvorenie či prijatie za ýhodnejších
podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované;
d) odmietat' akékol'vek formy korupcie alebo úplatkárstva.

2.

ČHnok 5

záverečnéustanovenia

l.

Na ostatné v zmluve výslovne neupravené právne vzťahy sa použijúpríslušnéustanovenia
Obchodného zákonníka a d'alších všeobecne závázných predpisov.

2.

J.

4,
5.

6.

Ak sa

stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sěasti neplatným alebo
nezákonným alebo neuplatnitel'ným, nemá táto skutočnost' vplyv na platnosť a
uplatniteťnost' zostávaj úcej časti tej to zmluly.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahom zmluvy porozumeli, že bola uzatvorená podťa
právnych predpisov SR, na základe slobodnej vóle nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Pokiaf to okolnosti budú vyžadovať, móžu zmluvné strany
vykonat' zmeny tejto zmluvy formou písomných číslovanýchdodatkov podpísaných
zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotovení pre každú
zmluvnú stranu.
Každá zo zmluvných strán sa zavázuje, že neprevedie žiadne práva a povinnosti
(závázky) vyp|ývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častína iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpit',
a to s účinnost'ouodstúpenia ku dňu, kedy bolo písomnéoznámenie o odstúpeníod
zmluvy doručenédruhej zmluvnej strany. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo
na náhradu škody, ktorá porušením povinnosti oprávnenej zmluvnej strane vznikla.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosťv zmysle ust. § 47a ods. I zákona č. 4011964 Zb. Oběianskeho zákonníka
v platnom zneni a § 5a zákona ě.2lll2000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorych zákonov (zákono slobode informácií) v zneni neskorších
predpisov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle zmluvnej
strany, ktorá zmluvu zverejní ako posledná.

V Banskej Bystrici

Banskobystrický samosprávny krz
Ing. Ján Lunter
predseda

BBSK

Vo Zvolen"

......:..t.,.CI8,., Z|J]§......

Mesto zvolen

Ing. Lenka Balkol,ičová

primátorka

