DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dohoda)

medzi
Názov:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
so sídlom:
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
IČ pre DPH: nie je platiteľom DPH
zapísaná v: registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012
konajúca prostredníctvom:
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Banská Bystrica
IBAN: SK18 7500 0000 0040 1614 8825
(ďalej len „OOCR“)
a
Názov:
Obec Ľubietová
so sídlom:
Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
IČO:
00 313 564
DIČ:
2021121289
IČ pre DPH: nie je platiteľom DPH
konajúca prostredníctvom:
Ing. Pavel Zajac, starosta
Telefón: +421 903 555 451
email: starosta@lubietova.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Banská Bystrica
IBAN: SK65 5600 0000 0012 2655 8001
(ďalej len „Partner“ a spolu s OOCR Stredné Slovensko ako strany Dohody)

Článok I.
Predmet a účel Dohody
1. Strany Dohody uzatvárajú túto Dohodu pre potreby realizácie rozvojových zámerov ako
sú opísané nižšie za rozvoj cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR.
2. Strany Dohody sa dohodli na spolupráci pri rozvojovom zámere OZNAČENIE
STREDU SLOVENSKA NA VRCHU HRB, špecifikovanom v prílohe tejto Dohody
(ďalej len „Rozvojový zámer“).
3. Predmetom tejto Dohody je:
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a)
záväzok OOCR spolupracovať a spolupodieľať sa na Rozvojovom zámere tým,
že poskytne finančný príspevok v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Dohode
a odborné poradenstvo pre Partnera
b)
záväzok Partnera spolupracovať a spolupodieľať sa na Rozvojovom zámere tým,
že prijme finančný príspevok od OOCR a použije ho výlučne na realizáciu
Rozvojového zámeru, pričom pri realizácii Rozvojového zámeru bude dodržiavať
ustanovenia tejto Dohody, Rozvojový zámer zrealizuje riadne a včas a po realizácii
Rozvojového zámeru použitie tohto poskytnutého príspevku riadne a včas vyúčtuje.

Článok II.
Práva a povinnosti strán Dohody
1. OOCR sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi finančný príspevok na realizáciu Rozvojového
zámeru v celkovej maximálnej sume 13 500 eur (slovom: trinásťtisícpäťsto eur) (ďalej
len „Príspevok“) a to za podmienok stanovených v tejto Dohode, v súlade s platnými a
účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Príspevok bude Partnerovi uhradený bezhotovostným prevodom v prospech bankového
účtu Partnera, uvedeného v záhlaví tejto Dohody, podľa nižšie uvedených podmienok
Dohody.
3. Partner sa zaväzuje použiť Príspevok na výdavky s účelovým určením na úhradu
výdavkov spojených s Rozvojovým zámerom, výlučne na aktivity podľa upresnenia
v špecifikácii Rozvojového zámeru podľa prílohy tejto Dohody.
4. Príspevok je účelovo viazaný a možno ho použiť len na účel podľa tejto Dohody.
5. Partner môže príspevok použiť a teda rozvojový zámer zrealizovať len do 30.09.2021.
V prípade, že termín ukončenia realizácie je až v nasledujúcom kalendárnom roku ako
je podpis tejto Dohody, prípadne je čerpanie finančného príspevku po častiach, Partner
predloží do 15.1. predbežné vyúčtovanie čerpania príspevku do koncu roka v ktorom
je Dohoda podpísaná.
6. Partner nie je oprávnený z Príspevku poskytnúť finančnú dotáciu ďalším fyzickým
alebo právnickým osobám, s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou
Rozvojového zámeru.
7. Partner je povinný uhrádzať výdavky z Príspevku iba bezhotovostnými prevodmi.
8. Partner sa zaväzuje spolufinancovať podporený Rozvojový zámer aj z vlastných zdrojov
alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z rozpočtu Rozvojového zámeru. Partner
sa zaväzuje pri vyúčtovaní použitia Príspevku preukázateľne zdokladovať pre OOCR
zabezpečenie takéhoto spolufinancovania Rozvojového zámeru.
9. OOCR zabezpečí spolu s Partnerom publicitu realizovaného Rozvojového zámeru
(slávnostné otvorenie, PR správa, označenie “Financované z členského príspevku
RABBSK, n. o.” alebo “Podporené RABBSK, n. o.” s umiestnením loga “Dobrý kraj”).
Túto publicitu si OOCR a Partner, spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK vopred
spoločne naplánujú a schvália.
10. Medializácia alebo zverejnenie aktivity podporenej z Príspevku bez koordinácie
s RABBSK sa považuje za hrubé porušenie bodu 9 článku II. a nesplnenie podmienky
Článku III bodu 1 h.
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Článok III.
Podrobnejšie podmienky poskytnutia Príspevku
1. Poskytnutie Príspevku Partnerovi prebehne po realizácii Rozvojového zámeru (alebo
jeho časti) a predložení kompletnej dokumentácie, a to:
a. dokumentácie riadne vykonaného verejného obstarávania podľa zákona č. č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to minimálne prieskumu trhu nad
hodnotu 500 EUR,
b. podpísanej zmluvy s vybraným dodávateľom stavebných prác, služby, tovaru a
pod., resp. iným subrealizátorom Rozvojového zámeru, alebo jeho časti,
c. faktúr za dodanie stavebných prác, služieb, nákup materiálu a tovaru spojených
s realizáciou schváleného Rozvojového zámeru,
d. kolaudačné rozhodnutie (ak relevantné) alebo iný doklad o ukončení realizácie
(napr. odovzdávací a preberací protokol, fotodokumentácia),
e. v prípade, že výsledok Rozvojového zámeru je štúdia, projektová dokumentácia
alebo iný hmatateľný výsledok, prijímateľ doloží aj jeho kópiu, alebo iný
vhodný výstup (“vecné plnenie”),
f. porealizačný záznam podľa ods. 4 tohto článku s fotodokumentáciou,
g. kompletného vyúčtovania použitých finančných prostriedkov Príspevku ako
súpisu účtovných dokladov (čitateľné fotokópie: objednávky, zmluvy, faktúry,
dodacie listy, doklady z registračnej pokladne, bankové výpisy úhrad,
výdavkové pokladničné bloky a pod.), vrátane 10% spolufinancovania,
h. preukázanú vopred dohodnutú publicitu s RABBSK podľa článku II. (alebo jej
schválený plán a spoločný postup)
2. Podmienkou vyplatenia časti Príspevku za zrealizovanú ucelenú časť Rozvojového
zámeru pred jeho finalizáciou, je preukázanie kompletnej dokumentácie v zmysle čl.
III, bodu 1, písm. a – g vzťahujúcej sa k predmetnej ucelenej časti Rozvojového zámeru.
Porealizačný záznam bude obsahovať informácie a fotodokumentáciu vzťahujúcu sa
k zrealizovanej ucelenej časti Rozvojového zámeru. Výška vyplatenej časti Príspevku
sa rovná sume, ku ktorej Prijímateľ pomoci predloží kompletnú dokumentáciu v zmysle
tohto bodu.
3. Výdavky, na ktoré nie je možné uplatniť financovanie z Príspevku OOCR sú:
a. výdavky spojené s nákupom pozemkov;
b. marketingové výdavky,
c. výdavky na organizačné zabezpečenie podujatí,
d. výdavky na darčekové predmety alebo predmety, ktoré sú predmetom ďalšieho
predaja (suveníry a iné produkty);
e. výdavky na prevádzku OOCR, turistického informačného centra alebo
podobného subjektu,
f. výdavky spojené s osobnými nákladmi Partnera (mzdy, platy, služobné príjmy
a ich náhrady a ostatné osobné vyrovnania, súvisiace zákonné odvody a i.);
g. výdavky na nájomné; správne poplatky (napr. poplatky za vydanie stavebného
povolenia, kolaudačného rozhodnutia a pod.);
h. výdavky na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
a dlžných súm
i. pokuty a penále.
j. platby v hotovosti
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4. Partner je povinný vypracovať tzv. porealizačný záznam, fotodokumentáciu a predložiť
vyúčtovanie realizácie Rozvojového zámeru do 15 dní od jeho uskutočnenia resp.
realizácie pre OOCR.
5. V prípade, že vyúčtovanie nebude v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, bude vrátené Partnerovi a písomné vyžiadané na opravu
a doplnenie do 5 pracovných dní. V prípade, ak nebude vyúčtovanie doplnené,
kompletne, riadne a včas, OOCR ho nebude akceptovať a Príspevok nevyplatí.
6. Zálohové a preddavkové platby nie sú povolené. Výnimka môže byť udelená podľa
charakteru Rozvojového zámeru po posúdení opisu Rozvojového zámeru. Toto
ustanovenie nie je dotknuté prípadným uhradením časti Príspevku, podľa podmienok
tejto Dohody.
7. V prípade poskytnutia preddavku a v prípade, že sa preukáže, že vyúčtovanie nespĺňa
vyššie uvedené podmienky, je nedostatočné alebo sa preukáže nehospodárnosť, Partner
je povinný poskytnuté prostriedky vrátiť na účet OOCR najneskôr do 15 dní od
doručenia písomnej výzvy na vrátenie týchto prostriedkov, zo strany OOCR.
8. Partner je povinný osobám povereným za OOCR umožniť nahliadnutie do originálnych
dokumentov súvisiacich s Rozvojovým zámerom, rovnako aj fyzickú kontrolu
realizácie Rozvojového zámeru.
9. V prípadoch, kedy sa s použitím Príspevku realizuje iba projektová štúdia, prípadne iný
dokumentárny výstup, sa Partner zaväzuje projekt, ktorý je predmetom tejto projektovej
štúdie, resp. dokumentácie, realizovať nezávisle na tejto Dohode, do 2 rokov od
vypracovania takejto projektovej štúdie, resp. dokumentácie. Týmto ustanovením
OOCR sleduje to, aby sa prostriedky využité na typy Rozvojových zámerov, ktorými
sú iba dokumenty, v budúcnosti zrealizovali do finálneho stavu. Partner sa zaväzuje
OOCR písomne informovať o realizácii projektu, ktorého projektová štúdia, resp.
dokumentácia bola finančne podporená z Príspevku podľa tejto Dohody. Partner sa
zaväzuje vrátiť Príspevok poskytnutý podľa tejto Dohody na základe výzvy OOCR, ak
nezrealizuje projekt, alebo aspoň jeho väčšiu časť, na ktorého projektovú štúdiu, resp.
inú dokumentáciu bol poskytnutý.
10. OOCR nevyplatí Príspevok, ak nebudú Partnerom splnené všetky podmienky z tejto
Dohody. Ak by OOCR zistila spätne porušenie záväzku z tejto Dohody Partnerom,
môže žiadať poskytnutý Príspevok, prípadne jeho časť, naspäť.

Článok IV.
1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto
dohody do 30.09.2021.
2. Táto Dohoda môže byť menená len písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným
stranami Dohody.
3. Strana Dohody môže jednostranne odstúpiť od tejto Dohody z dôvodov porušenia
povinností vyplývajúcich z tejto Dohody. Písomné odstúpenie od Dohody je účinné
jeho doručením druhej strane Dohody na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
V prípade odstúpenia od Dohody, sa Dohoda od začiatku zrušuje a zmluvný vzťah
zaniká. Partner je v takomto prípade povinný vrátiť prijatý Príspevok a uplatnením
odstúpenia od Dohody, nie je dotknutý nárok OOCR na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktorú sa odstúpenie vzťahuje.
4. V prípade, ak bude podľa tejto Dohody potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v úvode Dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej
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5.

6.
7.
8.

strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená,
zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala.
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie žiadne práva a povinnosti
(záväzky) vyplývajúce z tejto Dohody, 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 Dohody odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo
písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Tým nie
je dotknuté právo na náhradu škody.
Táto Dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží OOCR a jedno
vyhotovenie Partner.
Strany Dohody prehlasujú, že Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s
jej obsahom ju podpisujú.
Neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody je Opis Rozvojového zámeru schválený
Správnou radou RA BBSK vrátane jeho príloh.

V Banskej Bystrici dňa 17.5.2021

Za OOCR :

______________________________
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

______________________________
Ing. Miroslav Dobrota
podpredseda predstavenstva

Za Partnera:

_______________________________
Ing. Pavel Zajac, starosta

Príloha:
Opis schváleného Rozvojového zámeru
(dalšie prílohy podľa charakteru Rozvojového zámeru)
….
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