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LESY Slovenskei republiky. štátny podnik.
Námestie SNP č. 8,,975 66 Banská Bystrica
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Aé.(08/2018/09)

poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky,
štátny podnik, Banslcí Bystrica
lzavretá podla zákona ě.5l3/l991 Zb. § 269 ods.2 Obchodného zrákonníka

ó.r.

Zmluvné strany
1.1.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing, Marianom Staníkom, generálnymriaditeťom
tčo:
36038351
DIČ:
2020087982
Ič
SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. I55/S dřLa29.|0.|999

DPH:

(ďalej len ako ,,poskytovatel"')
a
1.2. Obec Strečno

Sokolská č. 487,0|3 24 Strečno
7,astúpená: Bc. Dušan Štadrá,,rri, starosta obce
Ičo:
00321648
DIČ:
2020677615
(ďalej len ako ,npríjemca")

sa dohodli na poslqtnutí príspevku podl'a

ó.rr.

Úěel pfispevku
2.1. Pdspevok sa poskytuje na opralu miestnej komunikácig
obcou Strečno, vo vlastníctve pdjemcu,

2,2. Pfijemca umožníposkytovateťovi príspevku používanid
ďalších poplatkov, pokiať sa nebude jednat' o zvláštne užívanie
2.3. Príspevok je možnéčerpaťlen na práce, ktoré budú

komunikácii bez požadov aria

v zmysle platnej legislatír,ry.
v termíne do 30.1 1.2018.

čl. rrr.

Výška príspevku
3.1. Posb.tovatef poskytne príjemcovi príspevok 2.000,-€ , s|ovom : Dvetisíc,- €
z bankového účtuposkl,tovatel'a IBAN čís1o.:SK320200 0000 0000 0440 4432,v prospech účtupríjemcu
IBAN číslo: SK93 56 0000 0000 5527 9480 0I.

čl ry.

Podmienky a spósob čerpania pdspevku

4.1. Za poskltovateťa dohťad nad dodržanímúčelupdspevku a podmienok pre poskytnutie
pdspevku a overovanie pdslušných dokladov vykoná OZ Žinna, v"no :Pavol Piala, nu*cia:rei.technickej
pdpravy výroby.
4,2. Pdjemca poskytne bezodplatne poskytovateťovi projektovú dok-umentáciu predmetnej stavby.
4.3. Pdjemcaje povinný ešte pred zrealizovasinýberu dodávateťa stavebných prác pre účeltejto dohody
podťa zákona č.25/2006 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov predložiť na schválenie Lesom Slovenskej
republiky, štátny podnik OZ Žilina kompletné súťažnépodklady a následne po ich odsúhlas erlt ptizvai
zástupcu Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žilina (meno)p. Pialll ako člena komisie na
otváranie obiilok a ryhodnocovanie súťažnýchponúk.
4.4 Inžinierska činnost' bude prebiehat' formou spoiupráce medzi obcou Strečno aOZ Ži|ina.
Harmonogram realizácie rekonštrukcie komunikácie bude tvoriť súčasťzmluvy o dielo na dodávku
stavebných prác, ktorá bude uzatvorená medzi vít'aznou íimou a obcou.
4.5. Pdspevokje možnéčerpaťlen na práce, ktoré budú vykonané v termíne do 30.11.2018,
4.6. Uvol'ňovanie prostriedkov v prospech obce bude priebežné, tzn., že OZ Žilina posk}tne finančné
prostriedky obci až po predloženífaktur za skutočne r,rykonanó práce. Rozsah a kvalitu lykonaných prác
potvrdí kompetentný pracovrík OZ, a to najneskór do 7 pracovných dní od doručenia faktury odštepnému
závodu.
4.7. FalŤura bude obsahovať všetky náležitosti r,yžadované všeobecne záviiznými práwymi predpismi
ajej pdlohou bude súpis T,ykonaných prác.
4.8. Príjemca móže príspevok použiťlen na účelpodťa članku II. a pri dodržanípodmienok podťa bodov
4.2 až 4.7

.

4,9. Strany tejto dohody do 15 dní od ukončenia akcie na ktoru bol pdspevok posk}tnutý, ale najneskór
do 15. 12.201 8, vykonajú lyhodnotenie ěerpania príspevku. Zéunam z vyhodnotenia sa priložík originiálu
dohody o poskytnutí pdspevku a fotokópiu lyhodnotenia pošle OZ Žilina na LESY Slovenskej
republiky, štátny podnik, generálne riaditeťstvo do 15 dní od dňa lyhodnotenia čerpania pdspevku.

čt. v.
záverečnéustanovenia
5.1. Dohoda o posk}tnutí pdspevku nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
5.2. Dohodu je možnémeniť, alebo dopíňať iba písomnou formou, ako Dodatok podpísaný
obidvomi zmluvnými stranami. Od tejto Dohody móže poskl.tovatel okamžite odstúpiťv pdpade, ak
príjemca porušíniektoré z ustanovení tejto Dohody alebo dodatočne odpadne účeltejto Dohody
uvedený v článku II ods. 1 . Učinky odstupenia nastávajú dňom jeho doručenia.
5.3. Táto dohoda nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CentráInom
registri zmlúv, v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
5.4. Dohodaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri pre poskl.tovatefa ajeden pre pdjemcu.
5.5. Zmlurné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy
zmlúv vedenom na Urade vlády SR.

vjej plnom rozsahu v CentráJnom registri

5.6, obsahu dohody zúčastnenéstrany porozumeli, dohoda bola napisaná slobodne, Čo potvrdzujú
svoi imi vlastnoručnými podpismi.
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Podpisy

:

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce

řlystrica

Ing, Marian Staník

generálny riaditeť

