
ZMLUVA 
O ZDRUŽENÍ FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len ,,zmluva") 
medzi: 

 
Mesto Stará Ľubovňa 
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 00 330 167 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602 
Štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta 
 
a 
 
Obec Chmeľnica 
Sídlo: Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica 
IČO: 00 329 916 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0029 3078 1957 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany") 
 

Článok I 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o združení finančných 
prostriedkov za účelom financovania prípravných projektových a finančno-administratívnych 
prác na vybudovanie cyklochodníka medzi obcou Chmeľnica a mestom Stará Ľubovňa. 
 
2. Celkové náklady v prípravnej fáze projektu predstavujú sumu 5 000 €,  pričom 2 500 € 
tvoria náklady na prípravný projektový manažment a 2 500 € za vypracovanie finančnej 
analýzy, ktorá tvorí povinnú súčasť prílohy k žiadosti o projekt. 
 
3. Celková dĺžka cyklochodníka je podľa projektovej dokumentácie 1 900 m, z čoho 
v katastrálnom území Stará Ľubovňa je to 1 640 m a v katastrálnom území Chmeľnica je to 
260 m. 
 

Článok II 
 

1. Mesto Stará Ľubovňa sa zaväzuje v prospech obce Chmeľnica uhradiť pomernú časť 
finančných nákladov na dosiahnutie účelu uvedeného v Článku I bod 1. tejto zmluvy, a to 
v sume 4 315,79 €. 



2. Obec Chmeľnica sa zaväzuje na dosiahnutie účelu uvedeného v Článku I bod 1. tejto 
zmluvy vynaložiť finančné prostriedky v sume 684,21 €. 
 
3. Výpočet výšky súm uvedených v bode 1. a 2.: 
celkové náklady za prípravné práce v zmysle Článku I bod 2. zmluvy / celková dĺžka 
cyklochodníka x dĺžka cyklochodníka v k. ú. obce 
 
Mesto Stará Ľubovňa: 5 000 / 1 900 x 1 640 = 4315,79 Eur 
Obec Chmeľnica: 5 000 / 1900 x 260 = 684,21 Eur. 
 
4. Poskytnutie ďalších finančných prostriedkov zmluvnými stranami sa v prípade potreby 
bude riešiť písomným dodatkom k tejto zmluve. 
 
5. Správu poskytnutých finančných prostriedkov bude vykonávať obec Chmeľnica.  
 
6. Mesto Stará Ľubovňa je povinné uvedenú sumu uhradiť bezhotovostne na účet obce 
Chmeľnica uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

 
Článok III 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán. 
 
2. Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky.  
 
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
výlučne formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve. 
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory budú riešiť prednostne 
vzájomnou dohodou tak, aby nebol ohrozený účel, pre ktorý vstúpili do tohto zmluvného 
vzťahu. 
 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po dvoch rovnopisoch. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je určitá a ničím neobmedzená, výslovne 
prehlasujú že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

 



V Starej Ľubovni, dňa 09.10.2017    V Chmeľnici, dňa 09.10.2017 

 

             podpísané       podpísané 

 
PhDr. Ľuboš Tomko      Ing. arch. Zita Pleštinská 
       primátor        starostka 


