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 Dodatok č.1  ku Zmluve o združenej  investícii   zo dňa 12.07.2017  (ďalej len 

„Zmluva o združení“) uzavretá podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník)  

 

medzi zmluvnými stranami : 

 

Účastník č.1  : Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

Sídlo:           Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa 

štatutárny zástupca:  PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia  

IČO:    37793225 

DIČ:    2021360044 

Bankové spojenie: OTP banka , a.s., pobočka Stará Ľubovňa 

IBAN :                SK SK25 5200 0000 0000 1809 1270. 

                                     SK53 5200 0000 0000 1788 7939   

Telefón:     +421 908 976 552, 052 / 4283653  

Email :    projektylrz@gmail.com  

 

a 

 

Účastník č.2 :   

Obec                  Malý Lipník    

Zastúpený:      Ing. Jozef Šesták – starostom obce   

IČO:        00330043  

DIČ :      SK2020698691  

 . 

Číslo  účtu:      SK44 0200 0000 0028 1382 6602   

Telefón:      0654286026  

Email:      obecmalylipnik@livenet.sk 

 

 (ďalej „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

Článok I. 

 Predmet úpravy  

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článkov zmluvy nasledovne 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 

 

1.   Účelom Zmluvy je uviesť do súladu všetky záujmy zmluvných strán pri realizácií Projektu:  Nowy 

produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-

Muszyna-Mniszek nad Popradem -Nový turistický produkt -  časť transeurópskej cyklotrasy 

EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom  PLSK.01.01.00-12-0111/17  

2.   Účelom tejto zmluvy je aj postúpenie práv k nehnuteľnostiam C  KN 955/4 LV 1029, E KN 

1925/1 LV 1029 na realizáciu výstavby objektov SO 04 Cyklistická cestička Malý Lipník 
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v rámci  projektu  Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej 

EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem -Nový turistický produkt -  časť 

transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov- Muszyna- Mníšek nad Popradom  č. 

PLSK.01.01.00-12-0111/17 

 

 

Článok III. 

Združenie finančných prostriedkov 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na splnenie účelu zmluvy a povinností zmluvných strán, podľa 

Článku II., zabezpečí Účastník č.2 finančné prostriedky, ktorých konečná výška bude 

identifikovaná po ukončení verejného obstarávania.  

 

2. Účastník č.2 zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku výške 

investície, ktorá je identifikovaná v Zmluve, príloha č. 4  Zmluvy a príloha Výpočet 

spolufinancovania z 08.11.2019  realizovanej v katastrálnom území Účastníka 2.  

  

2.1 Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 7,797  % podľa výdavkov  projektu uvedených 

v Zmluve o NFP a  Prílohe č. 1, - Výpočet spolufinancovania z  08.11.2019, spolufinancovanie  

bude zložené zo zabezpečenia  vlastných  finančných prostriedkov Účastníka č.2   vo výške             

5 032,61 € , ostatnú časť spolufinancovania, 71 135,60  €  , zmluvné strany zabezpečia formou 

preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude  Účastník č. 1. Účastník č.2  akceptuje 

požiadavku banky  pristúpenie k záväzku vo výške 71 135,60  €   

2.2  Vlastné zdroje Účastníka č.2 na úhradu alikvotnej čiastky splátky prípadných neoprávnených 

výdavkov a  úrokov z preklenovacieho  úveru Účastníka č. 1 vo výške    7,797     % 

 

3.     Lehoty na zabezpečenie spolufinancovania: 

        Účastník č. 2 sa zaväzuje, že finančné prostriedky prevedie na účet Účastníka č.1 nasledovne : 

- na základe výzvy k uhrade spolufinacovania , najneskôr 5 dní pred plánovanou úhradou 

vystavených faktúr ,  

                 

     

5.   V prípade, že Účastníka č. 2  nezabezpečí finančné zdroje podľa tohto článku, Účastníka č.1 si 

vyhradzuje  právo  uvedenú  aktivitu podľa článku II. bod 4  nezrealizovať.   

  

 

Článok II. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok ku zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa.  

 

 

2.     Neoddeliteľnou súčasťou   Dodatku k zmluve o združení je :         

 Príloha č.1 Tabuľka s výpočtom výšky spolufinancovania z  28.11.2019         
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      V Malom Lipníku ,  dňa  

 

 

 

   V .................................... dňa ..................... 

 

Za  Účastníka č.2         Za Účastníka č.1    

 

 

................................................   ....................................................... 

         Ing. Jozef Šesták                              PaedDr. Ľubomír Rešetár 

        starosta obce       Predseda združenia 


