ZMLUVA
o združení právnických osôb
uzavretá podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
v súlade s ustanovením §18 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
1. Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len „KSK“)

Košický samosprávny kraj
JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35541016
Štátna pokladnica

2. Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len „PSK“)

Prešovský samosprávny kraj
MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475
88

(spolu aj ako „účastníci združenia“)
Vychádzajúc z podpory všestranného rozvoja Košického a Prešovského samosprávneho kraja
v rámci prirodzeného regiónu Spiša a zo zodpovednosti za špecifické podmienky projektu Európske
hlavné mesto kultúry Košice 2013 a jeho programu Terra Incognita, realizovaným KSK;
zdôrazňujúc dôležitosť spoločného postupu pre čo najširšie využitie a najefektívnejšie
čerpanie finančných zdrojov z dostupných programov Európskej únie a iných finančných
mechanizmov,
v súlade s Memorandom o spolupráci pri príprave a realizácii projektu „Spišský Jeruzalem“
zo dňa 20.12.2010 (ďalej ako „Memorandum“) a na základe zmluvy o dielo č. 1717/2011-RU15/5326
zo dňa 10.03.2011,
zhodujúc sa na potrebe vytvorenia podmienok pre realizáciu aktivít v tejto oblasti sa zmluvné
strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy o združení (ďalej len „združenie“).

Čl. I.
Predmet zmluvy
a dohodnutý účel združenia
1.

Dňa 10.03.2011 uzavreli Košický samosprávny kraj ako objednávateľ a ARLAND,
s.r.o. ako zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 1717/2011-RU15/5326 (ďalej len „zmluva
o dielo“), ktorej kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.

Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie diela, ktorým je vypracovanie štúdie s názvom
„Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem“, ktorá
pozostáva z troch častí:
a) Návrh revitalizácie krajiny v rozsahu riešeného územia – urbanistický návrh
revitalizácie religióznej krajiny na Pažici a jej okolí,
b) Návrh obnovy barokových kaplniek – zameranie a realizačný projekt,
c) Návrh drobnej architektúry a spevnených plôch – realizačný projekt;
(ďalej len „dielo“)
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Dielo v časti a) bolo vykonané zhotoviteľom a odovzdané KSK a cena za túto časť diela
vo výške 2.650,- EUR s DPH (slovom: dvetisícšesťstopäťdesiat eur) bola zaplatená
zhotoviteľovi zo sponzorských prostriedkov získaných KSK.
3.

Zmluvné strany sa touto zmluvou združujú na základe článku V. bod 1. zmluvy o dielo
a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa ....07.2011 (ďalej ako „dodatok č. 1“) za účelom
zaplatenia zostávajúcej ceny za dielo za časť b) Návrh obnovy barokových kaplniek –
zameranie a realizačný projekt a za časť c) Návrh drobnej architektúry a spevnených
plôch – realizačný projekt (ďalej len ako „hlavný účel združenia“), ktorá predstavuje
sumu 31.980,- EUR s DPH (slovom: tridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiat eur).

4.

Členstvo KSK v združení podľa bodu 3. tohto článku a finančný vklad na dosiahnutie
hlavného účelu združenia podľa článku II bod 1 písm. a) tejto zmluvy, boli schválené
uznesením č. ..... 2011 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa ....08.2011.

5.

Členstvo PSK v združení podľa bodu 3. tohto článku a finančný vklad na dosiahnutie
hlavného účelu združenia podľa článku II bod 1 písm. b) tejto zmluvy, boli schválené
uznesením č. 2011/.......... z .... zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja zo dňa ..........2011.

6.

Účastníci združenia si môžu dohodnúť aj ďalší účel tohto združenia a to formou dodatku
podľa čl. VII. bod 3. tejto zmluvy.

7.

Na naplnení hlavného účelu združenia podľa bodu 3. tohto článku, sa budú zmluvné
strany podieľať poskytnutím nižšie špecifikovaných majetkových hodnôt v zmysle čl. II
tejto zmluvy. Na dosiahnutí účelu podľa bodu 6. tohto článku, sa budú účastníci
združenia podieľať v rovnakom pomere v zmysle článku II. bod 3 Memoranda, a to
najmä poskytnutím majetkových hodnôt alebo realizáciou ďalších činností, pokiaľ sa
účastníci združenia nedohodnú inak.

8.

Účastníci združenia berú na vedomie, že združenie nie je právnickou osobou a nemá
spôsobilosť k právam a povinnostiam.
Čl. II.
Majetkové hodnoty

1.

KSK a PSK sa budú na dosiahnutí hlavného účelu združenia podieľať peňažným
vkladom každý vo výške 50 % zo sumy stanovenej podľa čl. I. bod 3 tejto zmluvy.
Celková výška peňažného vkladu každého účastníka združenia bude nasledovná:
a) KSK najviac v sume 15.990,-EUR s DPH (slovom: pätnásťtisícdeväťstodeväťdesiat eur),
b) PSK najviac v sume 15.990,-EUR s DPH (slovom: pätnásťtisícdeväťstodeväťdesiat eur).

2.

KSK a PSK sa zaväzujú poskytnúť do združenia majetkové hodnoty podľa bodu 1 tohto
článku bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy, najneskôr do doručenia
faktúry podľa čl. IV bod 4.zmluvy o dielo, inak znáša sankciu podľa čl. VII. zmluvy
o dielo ten účastník združenia, ktorý je s poskytnutím majetkovej hodnoty v omeškaní.

3.

Správou majetkových hodnôt podľa tohto článku je poverený KSK a to aj v prípade
podľa bodu 7. tohto článku.

4.

KSK a PSK sa zaväzujú zabezpečovať financovanie hlavného účelu združenia a účelu
podľa čl. I. bod 4. v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
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5.

Zmluvné strany v prípade potreby, predovšetkým v zmysle čl. I. bod 6. tejto zmluvy
môžu poskytovať do združenia počas celej doby jeho trvania ďalšie majetkové hodnoty
a to najmä finančné prostriedky a iné veci alebo činnosti za predpokladu, že takéto
združenie finančných prostriedkov schváli zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 2 písm. i)
zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych
krajoch ) v platnom znení. Poskytnutie ďalších majetkových hodnôt upravia zmluvné
strany v príslušnom dodatku k tejto zmluve podľa čl. VII. bod 3. tejto zmluvy.

6.

V zmysle zmluvy o dielo je vlastníkom celého diela po jeho riadnom vykonaní a
zaplatení ceny za dielo KSK. V súlade s dodatkom č. 1 a s ohľadom na hlavný účel
združenia, sa po poskytnutí finančných prostriedkov podľa bodu 1 tohto článku stane
- PSK spoluvlastníkom o výške podielu 1/2 k časti b) a c) diela a
- KSK spoluvlastníkom o výške 1/2 podielu k časti b) a c) diela,

7.

V prípade použitia diela jeho časti b) a c) na iný ako touto zmluvou dohodnutý účel sa
vyžaduje súhlas druhého účastníka združenia.

8.

V prípade zániku združenia si zmluvné strany usporiadajú vzájomné majetkové práva
súvisiace s touto zmluvou ku dňu zániku združenia podľa výšky poskytnutých
majetkových hodnôt do združenia.

9.

KSK prehlasuje, že na uzavretie príslušnej zmluvy o dielo boli vykonané všetky
príslušné úkony v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo PSK svojim podpisom berie na vedomie.
Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. KSK sa na dosiahnutie hlavného účelu združenia zaväzuje:
a) poskytnúť do združenia majetkové hodnoty podľa čl. II bod 1. a bod 2.,
b) zabezpečiť dopracovanie realizačného projektu Urbanisticko-architektonickej štúdie
religióznej krajiny Spišský Jeruzalem v časti b) Návrh obnovy barokových kaplniek
a v časti c) Návrh drobnej architektúry a spevnených plôch,
c) uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR v prospech PSK, ak si KSK nesplní
záväzky vzniknuté zo zmluvy o dielo riadne a včas,
d) uhradiť úrok z omeškania, ktorý je stanovený podľa čl. VII bod 2. zmluvy o dielo vo
výške 0,05 % denne z fakturovanej sumy za každý i začatý deň omeškania, ak KSK
nedodrží povinnosť upravenú v písm. a) tohto bodu.
e) odovzdať PSK v jednom vyhotovení časť diela, ktoré nadobudnú účastníci do
podielového spoluvlastníctva .Nesplnenie tejto povinnosti môže byť sankcionované
zmluvnou pokutou vo výške 300 EUR.
2. PSK sa na dosiahnutie hlavného účelu združenia zaväzuje:
a) poskytnúť do združenia majetkové hodnoty podľa čl. II bod 1. a bod 2.,
b) poskytovať na požiadanie KSK potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní úkonov
súvisiacich s hlavným účelom združenia podľa tejto zmluvy ako aj zmluvy o dielo,
c) uhradiť úrok z omeškania, ktorý je stanovený podľa čl. VII bod 2. zmluvy o dielo vo
výške 0,05 % denne z fakturovanej sumy za každý i začatý deň omeškania, ak PSK
nedodrží povinnosť upravenú v písm. a) tohto bodu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že KSK použije všetky majetkové hodnoty poskytnuté
účastníkmi združenia podľa čl. II. bod 1. na zaplatenie zostávajúcej ceny za dielo podľa
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čl. IV bod 1. písm. b) a c) zmluvy o dielo a to v celkovej sume 31.980,- EUR (slovom:
tridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiat eur) spôsobom stanoveným v zmluve o dielo.
4. V prípade, že k zhotoveniu diela a jeho dodaniu nedôjde v súlade so zmluvou o dielo KSK
nie je oprávnený použiť majetkové hodnoty podľa čl. II. bod 1. iným spôsobom, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade zmeny ceny za dielo podľa čl. IV. zmluvy o dielo
poskytnúť do združenia ďalšie finančné prostriedky v rovnakom pomere na zaplatenie
takto zvýšenej ceny za dielo, pokiaľ sa nedohodnú inak a to za predpokladu, že takéto
poskytnutie finančných prostriedkov do združenia schváli zastupiteľstvo v súlade s § 11
ods. 2 písm. i) zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v platnom znení.
Čl. IV
Trvanie združenia
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Účastníci sa zaväzujú zotrvať v združení počas celej doby realizácie hlavného účelu
združenia v zmysle čl. I. bod 3. a 6. na ktorý bolo toto združenie založené.
Čl. V.
Zánik združenia

1.

K zániku združenia môže dôjsť za podmienok upravených Občianskym zákonníkom
a to:
a) vystúpením zmluvnej strany zo združenia s účinnosťou odo dňa doručenia
vystúpenia,
b) dohodou zmluvných strán,
c) neposkytnutím súčinnosti.

2.

Dôvodom pre vystúpenie zmluvnej strany zo združenia je porušenie záväzkov druhej
zmluvnej strany, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.

Zmluvná strana nesmie vystúpiť zo združenia v nevhodnej dobe, t.j. v takej kedy by
vystúpenie malo za následok neplnenie dohodnutých záväzkov a bola na ujmu druhej
zmluvnej strane. Za nevhodnú dobu sa považuje predovšetkým doba od vzniku
združenia až do dátumu splatnosti faktúry podľa čl. IV. bod 7. zmluvy o dielo.

4.

V prípade zániku združenia si zmluvné strany usporiadajú vzájomné majetkové práva
súvisiace s touto zmluvou ku dňu zániku združenia podľa výšky poskytnutých
majetkových hodnôt do združenia, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Čl. VI.
Osobitné ustanovenia

V záujme plnenia účelu združenia môžu do združenia pristúpiť aj ďalšie subjekty a to
na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného všetkými zmluvnými stranami.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán, pričom rozhodujúce je prvé
zverejnenie.
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2.

Na vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiace právne predpisy.

3.

Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných
písomných dodatkov k tejto zmluve, inak sú neplatné. Zmluva je vyhotovená v štyroch
rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené dva rovnopisy.

4.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Zmluva o dielo č.1717/2011RU15/5326 uzatvorená dňa 10.03.2011 medzi Košickým samosprávnym krajom
a ARLAND, s.r.o., Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa ........

5.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam
porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich
dobrovoľne plniť.

V Prešove, dňa..........

V Košiciach, dňa..........

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

MUDr. Peter Chudík
Predseda PSK
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