
Zmluva o poskytnutí príspevku na činnosť 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ust. § 12 ods. 1 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
medzi zmluvnými stranami : 

 
poskytovateľ príspevku:  
 
    Obec Kluknava 

   zastúpená: Ing. Štefan Kováč, starosta  
sídlo:   053 51 Kluknava 177   

   IČO:   00329274  
   DIČ:   2021331477 
   bank. spoj.:  Prima banka Slovensko 
   číslo účtu:  3411984001/5600 

   IBAN:   SK06 5600 0000 0034 1198 4001  
 
ďalej ako „poskytovateľ“ 
 
a 
 
prijímateľ príspevku: 
 
   Via Mirabilis, n.o. 

   sídlo:   053 51 Kluknava č. 178 
   IČO:   35 583 681   

   IČ DPH: SK 2022881498 
   štatutárny zástupca:  Mgr. Daniela Mikušová, riaditeľka 
   zapísaný v registri neziskových organizácií pod číslom OVVS/21/2009 

   bank. spoj.:  Slovenská sporiteľňa, a.s.. 
   číslo účtu:  0634119548/ 0900 
   IBAN:  SK76 0900 0000 0006 3411 9548 
 
ďalej ako „prijímateľ“ 
 

Čl. I 
Oblasť spolupráce 

 
1. Poskytovateľ schválil program obce v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zameraný na regionálny rozvoja a zamestnanosť obce s cieľom rozvíjať  
cezhraničnú spoluprácu. V rámci plnenia tejto úlohy programu obce bude 
poskytnutý príspevok, ktorého účelom je zabezpečenie plnenia tejto úlohy 
a financovania nákladov spojených s jej zabezpečením. 



2. Zmluvné strany sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve dohodli na vzájomnej 
spolupráci v oblasti podpory regionálneho rozvoja, propagácie a ochrany kultúrnych 
pamiatok a zamestnanosti.  

 
3. V rámci tohto príspevku sa prijímateľ zaväzuje vykonávať činnosti v súlade so svojim 

Štatútom, na ktoré bol zriadený s cieľom podpory regionálneho rozvoja 
a zamestnanosti, ochrany kultúrnych hodnôt a historických pamiatok a podpory 
regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-HU a podpory 
zamestnanosti zlepšením služieb cestovného ruchu, zlepšenie podmienok na 
realizáciu kultúrnych podujatí v obci.  

 
4. Prijímateľ sa súčasne zaväzuje napomáhať v prípravnej a realizačnej fáze projektov 

podľa predchádzajúceho bodu. 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Prijímateľa spočívajúca v zabezpečení 

odborných a konzultantských a projektových činností pre Poskytovateľa a iných 
podporných činností za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP 
v oblasti cezhraničnej spolupráce podľa článku I tejto zmluvy.  

2. Prijímateľ vyhľadá a navrhne  vhodného partnera v Maďarsku a zorganizuje 
stretnutia a bude koordinovať prípravu projektu a spolupráce v oblasti podpory 
regionálneho rozvoja a poradenských manažérskych, marketingových a 
projektových služieb pre samosprávu, zameraných na ochranu kultúrnych hodnôt a 
historických pamiatok a podporu regionálneho rozvoja v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce SK-HU a podporu zamestnanosti zlepšením služieb 
cestovného ruchu, zlepšenie podmienok na realizáciu kultúrnych podujatí v obci 

 
3. Jednotlivé etapy spolupráce budú dohodnuté v nadväznosti na Program 

cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2015-2020 a Príručky pre vypracovanie 
žiadosti o poskytnutie NFP a výzvu na podávanie žiadostí o NFP, tak aby termíny a 
podmienky na vypracovanie žiadosti a všetkých príloh boli splnené a dodržané.   
 

Článok III. 
Cena plnenia a platobné podmienky 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi príspevok za podmienok, vo výške 

a spôsobom podľa tejto zmluvy. Príspevok bude poskytnutý vo forme príspevku 
neziskovej organizácii – služby na podporu regionálneho rozvoja. V prípade, že 
dohodnutý objem prác bude nižší alebo vyšší ako realizovaný objem prác, zmluvné 
strany budú zmenu objemu prác riešiť dodatkom k tejto zmluve.  
 

2. Vyplatenie prostriedkov príspevku v plnej výške je podmienené dosiahnutím 
nasledujúcich výsledkov vlastnej činnosti Prijímateľa, a to vypracovanie žiadosti o 
NFP v  rámci programu cezhraničnej spolupráce EU v Slovenskom, Anglickom a 
Maďarskom jazyku. Príspevok  je  splatný do 10-tich dní od predloženia písomnej 



žiadosti o úhradu a to v troch čiastkach, príspevok pokrýva náklady prijímateľa 
vynaložené v priebehu realizácie prác a služieb: 

I. 300 Eur za práce v príprave projektu, vyhľadanie vhodného partnera, 
organizovanie prípravných stretnutí a konzultácie ku príprave projektu, 
zosúladenie zámerov na investície a aktivity partnerov 

II. 700 Eur za vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP ku dňu predloženia 
Návrhu projektu a jeho aktivít, výstupov a udržateľnosti a  podpísaní 
Zmluvy o spolupráci medzi Partnermi projektu, 

III. 200 Eur za vypracovanie ďalšej podpornej dokumentácie k žiadosti, 
vyžadovanej po predložení žiadosti o NFP a podpornej projektovej 
dokumentácie na riadiaci orgán CBC do Budapešti v termíne výzvy.  

 
3. Príspevok je poskytovaný z rozpočtových prostriedkov verejnej správy resp. 

územnej samosprávy. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pravidlá pre 
nakladanie s prostriedkami z rozpočtových prostriedkov verejnej správy resp. 
územnej samosprávy. 

4. V prípade, že výsledky vlastnej činnosti Prijímateľa uvedené v bode 2 tohto článku 
nebudú splnené a nenastanú v súlade s účelom tejto zmluvy, Prijímateľovi nevzniká 
nárok na príspevok ani jeho časť, ani nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov 
vynaložených v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán. 

 
1. Prijímateľ je povinný: 

 
a) vyvíjať činnosť smerujúcu k naplneniu účelu tejto zmluvy,  
b) bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o všetkých okolnostiach,   

dôležitých pre rozhodovanie v rámci predmetu činnosti , 
c) uskutočňovať činnosť v zmysle tejto zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti a 

v súlade so záujmami Poskytovateľa, 
d) zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepresné, 

neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Poskytovateľovi a jeho Zmluvnom 
partnerovi, 

e) zachovávať mlčanlivosť o informáciách dôverného charakteru, a chrániť ich pred ich 
neoprávneným použitím a prezradením, pričom berie bez výhrady na vedomie, že 
uvedené povinnosti trvajú aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pre 
potrebu Poskytovateľa uschovávať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so 
vypracovaním projektovej dokumentácie a to po dobu, pre ktorú môžu byť tieto 
doklady významné pre ochranu záujmov Zmluvných partnerov Poskytovateľa 

 
2. Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť a poskytovať Prijímateľovi dokumenty 

a rozpočet o predmete rekonštrukcie či inej rozvojovej činnosti, aktivitách projektu, 
prehlásenia, stanoviská, potvrdenia, zabezpečiť povinné prílohy a dokumenty 
nevyhnutné na spracovanie žiadosti o príspevok na projekt a nevyhnutné predložiť 
so žiadosťou, ktoré budú požadované aby bola zabezpečená kompletnosť žiadosti.  



 
3. Poskytovateľ a Prijímateľ sú povinní oznamovať si navzájom všetky podstatné 

okolnosti, súvisiace s touto zmluvou. 
 

Článok V. 
Doba platnosti a zánik zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej podpisu do 31.10.2016 alebo do 

uplynutia termínu výzvy na predloženie žiadostí na schválenie projektu CBC a 
doplnkov žiadosti, ak tento termín bude vyhlásený neskôr ako 31.10.2016. Platnosť 
a účinnosť nadobúda zmluva dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
V prípade povinnosti zverejniť túto zmluvu, sa platnosť a účinnosť zmluvy posudzuje 
v súlade platnou legislatívou v oblasti povinného zverejňovania zmlúv v Centrálnom 
registri zmlúv. 

 
2. Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

 
 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené osobne doručeným 

alebo doporučeným listom. Za dátum uplatnenia sa považuje dátum podacej 
pečiatky poštového úradu, alebo pečiatka prijímateľa na evidencii pošty. 
 

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť uskutočnené písomnou 
formou a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa 
stanú integrálnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

3. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným  
zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 
 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo 
vzniknuté v súvislosti s ňou sa budú snažiť vyriešiť vzájomnou  dohodou. V prípade, 
že nebude možné dospieť k vzájomnému konsenzu, strany sa dohodli na miestnej 
príslušnosti všeobecného súdu navrhovateľa. 
 

5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jej časť) je neplatné alebo 
neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého 
ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzatvorením tejto zmluvy a dotknutým 
ustanovením.  



 
6. Zmluva je vyhotovená v 2 obsahovo zhodných vyhotoveniach v slovenskom  jazyku. 

Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 
 

7. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam Zmluvy o spolupráci 
porozumeli, tieto vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. Zmluva bola 
uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osoby oprávnené v mene zmluvných 
strán konať.  

 
V Kluknave dňa:  

 
 
 
 

 
 
 

 ....................................................    .................................................... 
za Poskytovateľa       za Prijímateľa 
Ing. Štefan Kováč            Mgr. Daniela Mikušová 


