Zmluva o spolupráci spojená s poskytnutím dotácie
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v platnom znení, podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov a podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Partner č. 1:
Banskobystrický samosprávny kraj
adresa sídla: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100
štatutárny orgán: Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda BBSK
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: ----------------------------------e – mailová adresa: predseda@bbsk.sk
(ďalej len „BBSK“ a spolu s Obcou ďalej len „Zmluvné strany“)
a
Partner č. 2:
Obec Bzovík
adresa sídla: Bzovík 299, 962 41 Bzovík
IČO: 00319767
štatutárny orgán: Boris Sedmák, starosta obce
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu: -----------------------------------e – mailová adresa: obecbzovik@stonline.sk, bzovik.starosta@gmail.com
(ďalej len „Obec“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod č. UZPF 1084/ 1 – 3 s názvom „KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV“,
zaužívaný názov - Hrad Bzovík /stavba súp. č. 210 na parcele KN – C č. 1, hrad, nachádzajúca
sa v k. ú. Bzovík, obec Bzovík, okres Krupina, zapísaná na LV č. 286, vedená Okresným
úradom Krupina, katastrálnym odborom/ (ďalej len „Hrad Bzovík“). Obec plánuje vykonať
obnovu Hradu Bzovík, pričom v rámci tejto obnovy Obec plánuje vykonať:
-

konzerváciu historických konštrukcií objektu Hrad Bzovík,
adaptáciu priestorov pôvodnej kláštornej kvadratúry pre potreby ubytovania
a reštaurácie so zázemím,
adaptáciu interiérov bášt pre výstavné účely a prevádzkové zázemie múzea.

Súhlas na vykonanie obnovy Hradu Bzovík, vo vyššie špecifikovanom rozsahu, udelil Obci
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica na základe Rozhodnutia KPUBB–2015/47392/7246/MIŇ zo dňa 02.02.2015, pričom na vykonanie tejto obnovy stanovil Krajský pamiatkový
úrad Banská Bystrica podmienky, pričom jednou z týchto podmienok je aj povinnosť Obce
zrealizovať, pred vykonaním obnovy Hradu Bzovík, archeologický výskum v areáli Hradu
Bzovík, ktorý je potrebné vykonať vzhľadom na skutočnosť, že v areáli Hradu Bzovík sa
predpokladá prítomnosť hnuteľných archeologických nálezov.

1

2. V zmysle § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov sa BBSK pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby svojich obyvateľov; pritom najmä utvára podmienky na tvorbu,
prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového
fondu. V súlade s uvedeným zákonným ustanovením sa BBSK rozhodol uzatvoriť túto Zmluvu
a to v záujme zabezpečenia záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Hrad Bzovík,
a to v rámci zachovania kultúrno-historického dedičstva na území BBSK. BBSK sa bude
podieľať na obnove Hradu Bzovík poskytnutím finančnej dotácie, ktorá bude Obcou použitá
na finančné zabezpečenie archeologického výskumu v areáli Hradu Bzovík. Spoluprácou
na obnove Hradu Bzovík, formou poskytnutia finančnej dotácie, BBSK podporí v danom
regióne aj rozvoj cestovného ruchu.
3. Poskytnutie dotácie na archeologický výskum do výšky 15 000 Eur /slovom: pätnásťtisíc eur/
za účelom záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Hradu Bzovík pre Obec v roku
2015 na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Obcou a BBSK bolo schválené
Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 149/2015 zo dňa
05.07.2015.
Článok II.
Predmet a účel Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je určenie práv a povinností Zmluvných strán pri realizácii
archeologického výskumu, ktorý je súčasťou obnovy Hradu Bzovík (ďalej aj ako „projekt“).
Na základe tejto Zmluvy sa Obec zaväzuje zabezpečiť vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú
nevyhnutné na zrealizovanie archeologického výskumu v areáli Hradu Bzovík a BBSK sa
zaväzuje poskytnúť Obci finančnú dotáciu z vlastných zdrojov podľa podmienok stanovených
v tejto Zmluve. Poskytnutú dotáciu je Obec povinná použiť a jej použitie vyúčtovať výlučne
podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve.
2. Účelom Zmluvy je zabezpečenie vzájomnej spolupráce Zmluvných strán, ktorej výsledkom
bude zrealizovanie archeologického výskumu v areáli Hradu Bzovík, ktorý je súčasťou
obnovy Hradu Bzovík. BBSK uzatvára túto Zmluvu za účelom zabezpečenia svojej spoluúčasti
na projekte realizovanom na území BBSK a za účelom zabezpečenia ochrany pamiatkového
fondu (ochrana národnej kultúrnej pamiatky - Hradu Bzovík) a podpory rozvoja cestovného
ruchu na území BBSK. Obec uzatvára túto Zmluvu za účelom získania finančných prostriedkov
na zachovanie národnej kultúrnej pamiatky - Hradu Bzovík, ktorá je vlastníctvom Obce.
Článok III.
Povinnosti Zmluvných strán
1. Obec sa zaväzuje:
a) vykonať archeologický výskum, ktorý bude pozostávať z:
- archeologický (predstihový) výskum:
terénna časť archeologického výskumu
výskumná dokumentácia z archeologického výskumu
- stavebno-historické vyhodnotenie odkrytej architektúry
- statický posudok odkrytej architektúry
- archívno-historický výskum
- kompletné geodetické zameranie celého objektu a fotogrametriu nadzemného muriva
- geofyzikálny prieskum vybraných častí kláštora Bzovík
- fotodokumentácia postupu realizovaných prác
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b) prevziať poskytnutú dotáciu a použiť ju podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve,
c) použiť poskytnutú dotáciu iba na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré sú
špecifikované v písmene a) tohto článku,
d) vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve,
e) zabezpečiť informovanie verejnosti o tom, že archeologický výskum v areáli Hradu
Bzovík bol zrealizovaný z prostriedkov BBSK. Obec zabezpečí pri verejnom šírení
a použití projektu vhodnú propagáciu o finančnej podpore BBSK úradným označením
„Realizované s finančnou podporou BBSK“ (napr. na plagátoch, pozvánkach, v tlači,
bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, na internetovej stránke, označenie
upomienkových predmetov, písomným oznamom na podujatiach, označením
na dielach, obrazová alebo zvuková propagácia a pod.), ktorú preukázateľne
zdokladuje BBSK pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie (vzor úradného označenia BBSK
tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy),
f) predložiť BBSK po uskutočnení projektu čitateľný elektronický dokument - hodnotiacu
správu o realizácii projektu v niektorom z formátov PDF, RTF alebo ODT - a to
oddeleniu financií Úradu BBSK za účelom zverejnenia na internetovej stránke BBSK.
Hodnotiacu správu je Obec povinná zaslať BBSK aj písomne spolu s vyúčtovaním
dotácie,
g) pri nakladaní s poskytnutou dotáciou dodržiavať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej použitia a to vzhľadom na skutočnosť, že dotácia je verejným
prostriedkom. Obec sa ďalej zaväzuje, že pri použití dotácie bude postupovať podľa
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
h) ukončiť archeologický výskum najneskôr do 20.12.2015,
i) vrátiť nevyčerpanú časť dotácie podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. BBSK sa zaväzuje poskytnúť Obci na vykonanie archeologického výskumu v areáli Hradu
Bzovík finančnú dotáciu vo výške 15 000 Eur /slovom: pätnásťtisíc eur/ (ďalej len „dotácia“)
z vlastných príjmov BBSK podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a to bezhotovostným
prevodom v prospech bankového účtu Obce uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Dotácia bude
Prijímateľovi vyplatená jednorazovo v pridelenej výške do 30.11.2015. Poskytnutá finančná
dotácia je účelovo viazaná a možno ju využiť len na účel podľa článku II. odseku 2 a článku
III. odseku 1 tejto Zmluvy.
3. Finančná dotácia sa podľa tejto Zmluvy neposkytuje na:
a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,
b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody zamestnancov Obce,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK,
f) pobyty, výlety, rekreácie občanov,
g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných Obcou ,
h) odvody dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ak je žiadateľ platcom DPH podľa
príslušných právnych predpisov,
i) prevádzkové výdavky a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými
aktivitami žiadateľa a nesúvisiace s projektom,
j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom,
k) výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur
vrátane) a nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane
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-

výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov:
nákup pozemkov a nehmotných aktív,
nákup budov, objektov alebo ich častí,
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov,
prípravná a projektová dokumentácia,
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku nevyhnutnú súčinnosť na dosiahnutie účelu
tejto Zmluvy.

Článok IV.
Podmienky použitia dotácie
1. Obec uhradí výdavky vyplývajúce zo zmluvy v termíne najneskôr do 28.12.2015, čo preukáže
výpisom účtu pri vyúčtovaní dotácie.
2. Obec nie je oprávnená z finančnej dotácie získanej na základe tejto Zmluvy poskytnúť
finančnú dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám s výnimkou úhrady nákladov
spojených s realizáciou projektu.

Článok V.
Podmienky vyúčtovania dotácie
1. Obec predloží BBSK všetky doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie najneskôr
do 20.01.2016.
2. Obec predkladá vo vyúčtovaní:
 súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu dotácie (súpis účtovných
dokladov predkladá v rozsahu podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy),
 objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy,
 doklady z registračnej pokladne, v prípade úhrady faktúry, alebo nákupu v hotovosti,
 pri platbe bankovým prevodom - bankové výpisy Obce, ktoré dokumentujú úhradu
výdavkov,
 pri platbe v hotovosti - výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady
dodávateľa,
 preukázateľnú propagáciu BBSK,
 hodnotiacu správu o realizovanom projekte.
3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať čitateľné fotokópie účtovných dokladov
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré riadne
preukazujú použitie dotácie. Súčasťou vyúčtovania musí byť súpis týchto dokladov:
a) riadne vyplnené tlačivo - súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu
dotácie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy,
b) kópie objednávok a zmlúv,
c) faktúry, ktoré musia obsahovať: číslo faktúry, názov dodávateľa, jeho IČO, DIČ, názov
príjemcu, jeho IČO, DIČ, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry, formu úhrady
faktúry, označenie dodávky, množstvo, celkovú cenu dodávky, pečiatku a podpis,
d) kópiu bankového výpisu Obce, ktorá dokumentuje použitie poskytnutej dotácie,
e) kópiu výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: číslo dokladu,
názov platiteľa, jeho IČO, DIČ, názov príjemcu, jeho IČO, DIČ, dátum vystavenia
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dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis prijímateľa, podpis
vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku
alebo v pokladničnej knihe, podpis schvaľovateľa dokladu,
f) kópiu príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: číslo dokladu,
názov prijímateľa, jeho IČO, DIČ, názov vystavovateľa dokladu, jeho IČO, DIČ, dátum
vystavenia dokladu, prijatá suma slovom aj číslom, účel príjmu, podpis vystavovateľa
dokladu, podpis schvaľovateľa dokladu, podpis príjemcu, poradové číslo, pod ktorým
je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,
g) kópie dokladov z registračnej pokladne, v prípade platby resp. nákupu v hotovosti,
h) prehlásenie o vlastníctve účtu, z ktorého boli hradené náklady, pokiaľ sa nezhoduje
s číslom účtu uvedenom v zmluve,
i) vhodnú propagáciu BBSK (v zmysle článku III. ods. 1 písm. e) tejto Zmluvy),
j) hodnotiacu správu o realizovanom projekte (v zmysle článku III. ods. 1 písm. f) tejto
Zmluvy).
4. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi, v zmysle
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, budú Obci vrátené
na dopracovanie a doplnenie. BBSK je oprávnený zaslať Obci aj elektronickú výzvu
na dopracovanie dokladov na e-mailovú adresu Obce uvedenú v záhlaví Zmluvy.
5. Obec dopracované resp. doplnené doklady predloží BBSK k vyúčtovaniu najneskoršie do 10
dní odo dňa ich vrátenia BBSK. Uvedené platí rovnako aj v prípade elektronickej výzvy
na dopracovanie resp. doplnenie dokladov zaslanej Obci podľa predchádzajúceho odseku.
V takom prípade je Obec povinná predložiť BBSK doklady k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní
odo dňa doručenia elektronickej výzvy na dopracovanie resp. doplnenie dokladov Obci.

Článok VI.
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tejto Zmluvy vykonávajú:
a) predseda BBSK, ktorý môže vykonaním kontroly písomne poveriť zamestnancov
BBSK,
b) hlavný kontrolór BBSK, ktorý môže písomne poveriť zamestnancov Útvaru hlavného
kontrolóra BBSK,
c) Zastupiteľstvo BBSK, ak sa na tom uznesie,
d) zamestnanci oddelenia financií Úradu BBSK a zamestnanci oddelenia kultúry
a cestovného ruchu Úradu BBSK.
2. Obec sa zaväzuje umožniť povereným zamestnancom BBSK vykonať kontrolu účtovných
dokladov predloženého vyúčtovania poskytnutej finančnej dotácie podľa tejto Zmluvy, umožniť
kontrolu formy propagácie a umožniť kontrolu použitia poskytnutých prostriedkov. Touto
kontrolou sa overuje najmä objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s predpismi
a Zmluvou a dodržanie podmienok použitia poskytnutej dotácie na základe tejto Zmluvy. Obec
sa tiež zaväzuje umožniť povereným zamestnancom BBSK vykonať kontrolu priebehu
vykonávania archeologického výskumu v areáli Hradu Bzovík.
3. Obec je povinná vrátiť poskytnutú dotáciu:
a) vo výške, ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok predloženého vyúčtovania,
a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia o skutočnosti, že dotácia alebo časť
dotácie bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok predloženého vyúčtovania (v
prípade, ak bola Obec vyzvaná na doplnenie alebo dopracovanie vyúčtovania v zmysle
článku V. odseku 4 a 5 Zmluvy, môže byť dotácia alebo jej časť vyčíslená
ako neoprávnený výdavok predloženého vyúčtovania až potom, keď Obec na základe

5

výzvy BBSK vyúčtovanie dodatočne nedoplní ani nedopracuje podľa podmienok
uvedených v článku V. ods. 4 a 5 Zmluvy),
b) vo výške, v ktorej poskytnutú dotáciu nevyčerpal, a to v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia vyúčtovania,
c) v celej výške, v prípade, ak nepredloží kompletné vyúčtovanie dotácie ani po výzve
na doplnenie vyúčtovania, a to v lehote do 10 dní od doručenia elektronickej výzvy,
d) v celej výške v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore s podmienkami dohodnutými
v tejto Zmluve, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutej dotácie, použitia dotácie
v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie
dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s
dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia o danej skutočnosti.
4. Ak Obec nesplní alebo poruší povinnosti uvedené v článku III. ods. 1 písm. e) alebo v článku
IV. ods. 2 alebo v článku VI. ods. 3 písm. c) alebo písm. d) tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť
BBSK zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur /slovom: päťsto eur/ za porušenie každej zmluvnej
povinnosti jednotlivo. Ak Obec nesplní povinnosti uvedené v článku VI. ods. 3 písm. a) alebo
písm. b) tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť BBSK zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur /slovom:
päťsto eur/ za porušenie každej zmluvnej povinnosti jednotlivo.
5. Ak sa Obec omešká s plnením povinnosti predložiť kompletné doklady pre vyúčtovanie
poskytnutej dotácie (v zmysle čl. V. ods. 2 Zmluvy) v lehote podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy,
je povinná zaplatiť BBSK zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy finančnej dotácie, a to
za každý aj začatý deň omeškania s plnením uvedenej povinnosti až do predloženia
kompletných dokladov.
6. Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane, čím sa Zmluva ruší od začiatku. BBSK pred odstúpením od Zmluvy môže
Obci poskytnúť lehotu v trvaní najviac 14 dní na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú
nárok na odstúpenie od Zmluvy.
7. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje a zmluvný vzťah zaniká. Obec
je v takom prípade povinná vrátiť BBSK už poskytnutú výšku dotácie v lehote najneskôr
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy.
8. Uplatnením si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od Zmluvy BBSK, nie je dotknutý nárok BBSK
na úroky z omeškania a nárok BBSK na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti,
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikovaných v tomto článku Zmluvy
považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohodách o výškach jednotlivých zmluvných
pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných
zmluvných povinností.
Článok VII.
Ukončenie Zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody
obidvoch Zmluvných strán.
2. BBSK je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obec poruší akúkoľvek zmluvnú
povinnosť uvedenú v tejto Zmluve.
3. Obec je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa zmarí účel tejto Zmluvy.
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4. V prípade, ak Zmluvná strana písomne odstúpi od tejto Zmluvy, táto Zmluva sa zrušuje
od počiatku, pričom účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v deň doručenia písomného
odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok
Zmluvných strán na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto Zmluvy,
ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Obsah tejto Zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán a to formou
písomného dodatku k Zmluve.
3. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou
zo Zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení Zmluvy doručené druhej
zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane
zmenu adresy pre doručovanie, ako aj zmenu akýchkoľvek identifikačných údajov uvedených
v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana druhej
zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav
vôle druhej Zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej Zmluvnej
strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej Zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Zmluvná strana doporučenú
poštovú zásielku od druhej Zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa
táto zásielka za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu
sídla Zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.
6. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre Obec a jedno
vyhotovenie pre BBSK.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že Zmluva bola
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani
za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť
a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je
žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili
s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
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9. Zmluva je platná dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
10. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 - vzor úradného označenia na účely propagácie BBSK,
- Príloha č. 2 - vzor súpisu účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu dotácie.
V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2015

V Bzovíku, dňa 26.11.2015

Za BBSK:

Za Obec:

........................................................
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda BBSK

......................................................
Boris Sedmák
starosta obce
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Príloha č. 1 vzor úradného označenia na účely propagácie
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Príloha č. 2 Súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu dotácie
Názov projektu :
Účtovný doklad

Druh výdavku
Por.
číslo

(BV – služba,
BV – tovar,
BV - materiál)

Druh+

Číslo

zo dňa

Podklad
finančnej
operácie++

Predmet
dodávky

Dodávateľ

Úhrada
Spôsob úhrady
Dňa
v
prevodom*
hotovosti**

Spolu zúčtované náklady na oprávnené výdavky:

Pridelená dotácia:
Vysvetlivky: + faktúra, účtenka a pod., ++ č. zmluvy, objednávky, dohody, zmluvy.

* č. bankového výpisu, ** č. výdavkového dokladu (VPD)

Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis štatutárneho zástupcu),
pečiatka organizácie:
Miesto a dátum vyhotovenia:
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Suma

