
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI

KOŠICE REGIÓN TURIZMUS
ako Poskytovateľ

a

OBEC DEDINKY
ako Prijímateľ



Táto zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len ako „Zmluva“):

Obchodné meno: Košice Región Turizmus 
Sídlo: Hlavná 48, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto 
IČO: 42319269 
DIČ: 2023656833
IČ DPH: SK2023656833 
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda 
Oprávnený zástupca: JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonný riaditeľ 
Zapísaná: v Registri  organizácií  cestovného  ruchu  vedenom  Ministerstvom  dopravy  a výstavby

Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu 
Kontaktná osoba: Ing. Hajduková Gabriela – projektový manažér

t. č.: +421 910 393 878
e-mail: gabriela.hajdukova@kosiceregion.com 

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Názov: Obec Dedinky
Sídlo: Dedinky 79, 049 73 Dedinky
IČO: 00 328 171
Zastúpená: Milan Červenka, starosta
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ jednotlivo ďalej len ako „Zmluvná strana“ a spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí a
uzatvárajú túto Zmluvu s nasledovným obsahom:           

PREAMBULA
1. Poskytovateľ  je  verejnoprávnym  subjektom,  krajskou  organizáciou  cestovného  ruchu  založenou  za  účelom

podpory a vytvárania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Košického kraja.
2. Prijímateľ realizuje rekonštrukciu sedačkovej lanovej dráhy Dedinky – Geravy (ďalej len „Lanová dráha“), na

účely čoho uzatvoril so zhotoviteľom, spoločnosťou MICHÁLEK s.r.o., IČO: 620 63 839, so sídlom: Čáslavská 52,
Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové
pod  sp.  zn  C  7486  zmluvu  o dielo  zo  dňa  11.02.2019  (ďalej  len  „Zmluva  o dielo“),  predmetom  ktorej  je
zabezpečenie dodávky technológií a realizácie rekonštrukčných prác na obnovu funkčnosti a spustenie Lanovej
dráhy.

3. Vychádzajúc  z  vydaného  stavebného  povolenia  na  rekonštrukciu  Lanovej  dráhy  zo  dňa  19.10.2020,  č.
15090/2020/SŽDD/80638,  Ministerstvo  dopravy  a výstavby  Slovenskej  republiky  v súlade  s vyjadreniami
Dopravného úradu uviedlo, že na hornej a dolnej stanici Lanovej dráhy je potrebné zriadiť riadiaci velín – objekt
obsluhy, a že sa odporúča zabezpečiť kamerový systém, ako aj prístupové a výstupné trasy na hornej a dolnej
stanici Lanovej dráhy.

4. Z tohto dôvodu vyvstala potreba ďalších prác za účelom riadnej celkovej rekonštrukcie Lanovej dráhy, preto
dodatkom č. 8 k Zmluve o dielo došlo k zmene položkového výkazu výmer – rozpočtu a navýšeniu konečnej
ceny za dielo na sumu vo výške 905.862,- EUR bez DPH (ďalej len „Dodatok č. 8a“).

5. V dôsledku nepredpokladanej nevyhnutnosti zabezpečenia riadiaceho velínu a ďalších s tým súvisiacich prác za
účelom  riadnej  celkovej  rekonštrukcie  Lanovej  dráhy  vznikla  Prijímateľovi  potreba  navýšenia  finančných
nákladov  na rekonštrukciu  Lanovej  dráhy.  Poskytovateľ  má záujem podieľať  sa  na dofinancovaní  realizácie
projektu rekonštrukcie Lanovej dráhy, preto sa Zmluvné strany dohodli na spolupráci za podmienok podľa tejto
Zmluvy.

PREDMET ZMLUVY
6. Poskytovateľ  sa  na základe tejto  Zmluvy zaväzuje  poskytnúť  Prijímateľovi  účelovo viazanú finančnú  pomoc

z finančných  prostriedkov  Poskytovateľa  na  účely  dofinancovania  rekonštrukcie  Lanovej  dráhy  a výstavby
koncových  staníc  Lanovej  dráhy,  a to  nadprác  potrebných  na dokončenie  a sprevádzkovanie  diela  v súlade



s doplneným  položkovým  výkazom  prác  –  rozpočtom  podľa  Dodatku  č.  8  (ďalej  len  „Projekt“)  (ďalej  len
„Finančná pomoc“).

7. Predmetné koncové stanice Lanovej dráhy budú umiestnené v nasledovných nehnuteľnostiach vo vlastníctve
Prijímateľa:
a. Dolná stanica Lanovej dráhy – stavba so súpisným č. 125, na pozemku parc. č. 444/2, evidovaná na LV č.

320, okres Rožňava, obec Dedinky, katastrálne územie Dedinky.
b. Horná stanica Lanovej dráhy – stavba so súpisným číslom 1370, na pozemku parc. č. 2316/4 a 2316/9,

evidovaná na LV č. 2731, okres Spišská Nová Ves, obec Smižany, katastrálne územie Smižany.
8. Poskytovateľ  sa zaväzuje,  že na základe tejto Zmluvy poskytne Finančnú pomoc Prijímateľovi,  a to v súlade

s ustanoveniami tejto Zmluvy a s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
9. Finančná pomoc poskytnutá v zmysle tejto Zmluvy je nenárokovateľná a je tvorená finančnými prostriedkami

Poskytovateľa ako krajskej organizácie cestovného ruchu, pričom tieto finančné prostriedky budú poskytnuté
z rozpočtu Poskytovateľa na realizáciu Projektu.

PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNEJ POMOCI
10. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  Prijímateľovi  Finančnú  pomoc  v  celkovej  výške  63.616,-  EUR (slovom:

šesťdesiattritisíc šesťstošestnásť eur) vrátane DPH.
11. Uvedená výška Finančnej pomoci je konečná a maximálna a Prijímateľ nie je oprávnený požadovať za účelom

dokončenia  Projektu  od  Poskytovateľa  akékoľvek  navýšenie  Finančnej  pomoci  alebo  poskytnutie  ďalších
finančných prostriedkov.

12. Celková výška Finančnej pomoci uhradená Prijímateľovi spôsobom podľa tejto Zmluvy bude určená na základe
skutočne  vynaložených,  odôvodnených  a riadne  preukázaných  výdavkov  Prijímateľa,  ktoré  súvisia  výlučne
s realizáciou  Projektu,  avšak  celková  výška  Finančnej  pomoci  uvedená  v bode  10.  nesmie  byť  za  žiadnych
okolností  prekročená.  Táto  Zmluva  nezakotvuje  povinnosť  Poskytovateľa  poskytnúť  Prijímateľovi  Finančnú
pomoc v celom rozsahu podľa bodu 10. tejto Zmluvy.

13. Prijímateľ  sa  zaväzuje  použiť  poskytnutú Finančnú  pomoc  za  podmienok  stanovených  Zmluvou  výlučne na
úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu, a to za účelom nadobudnutia právoplatného rozhodnutia
o povolení dočasného užívania stavby v skúšobnej prevádzke podľa § 84 zákona č. 50/1976 Z. z., o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku pre jednotlivé koncové stanice Lanovej dráhy (ďalej len „Rozhodnutie“).

14. Prijímateľ  sa  zaväzuje  realizovať  Projekt  riadne  a včas  tak,  aby  bolo  Rozhodnutie  vydané  a nadobudlo
právoplatnosť v lehote najneskôr do 30.06.2022.

15. V prípade,  ak  Prijímateľ  nenadobudne  Rozhodnutie  v termíne  podľa  tejto  Zmluvy  z dôvodov  súvisiacich
s mimoriadnom  situáciou  pandémie  COVID-19  a súvisiacich  opatrení  na  predchádzanie  šírenia  ochorenia
COVID-19, Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene termínu tak, aby bol tento posunutý primerane vo
vzťahu k mimoriadnej situácii.

16. V prípade,  ak  Prijímateľ  nenadobudne  Rozhodnutie  v termíne  podľa  tejto  Zmluvy  z dôvodov  na  strane
Prijímateľa  alebo  z dôvodov,  ktoré  je  možné  objektívne  pričítať  výlučne  Prijímateľovi,  alebo  ak  príslušný
stavebný  úrad rozhodne  o zamietnutí žiadosti  na vydanie  Rozhodnutia vo vzťahu  k jednotlivej  alebo obom
koncovým staniciam Lanovej dráhy, alebo ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov podľa tejto Zmluvy
a platného  právneho  poriadku,  Poskytovateľ  nie  je  povinný  poskytnúť  Prijímateľovi  neuhradený  zvyšok
Finančnej  pomoci,  a zároveň  je  oprávnený  požadovať  od  Prijímateľa  vrátenie  uhradenej  Finančnej  pomoci
v Poskytovateľom požadovanom rozsahu, za podmienok a v lehote ním určenej.

17. V prípade,  ak  Prijímateľ  nevyužije  poskytnutú  Finančnú  pomoc  v celom  rozsahu  na  realizáciu  Projektu,
Poskytovateľ  nie  je  povinný  poskytnúť  Prijímateľovi  neuhradený  zvyšok  Finančnej  pomoci,  a zároveň  je
oprávnený požadovať od Prijímateľa vrátenie uhradenej Finančnej pomoci v celom rozsahu, za podmienok a
v lehote určenej Poskytovateľom.

18. Vzhľadom na výšku Finančnej  pomoci  sa  Prijímateľ  zaväzuje  bezodplatne  umožniť   Poskytovateľovi  označiť
Lanovú dráhu, jej príslušenstvo a okolie Lanovej dráhy podľa požiadaviek Poskytovateľa, a to najmä umožniť
Poskytovateľovi označenie sedačiek (zadnej strany operadla) Lanovej dráhy nálepkami s logom Poskytovateľa a
Košického samosprávneho kraja, osadenie informačnej tabule o podpore Projektu zo strany Poskytovateľa a
Košického samosprávneho kraja na dolnej a hornej stanici Lanovej dráhy, osadenie navigačného bodu k Lanovej
dráhe, pred budovou dolnej a hornej stanice. Tieto označenia dodá Prijímateľovi Poskytovateľ. Prijímateľ sa tiež
zaväzuje umožniť Poskytovateľovi umiestnenie lôg Poskytovateľa a Košického samosprávneho krajana všetkých
lístkoch (vstupenkách) pre cestujúcich Lanovej dráhy podľa požiadaviek Poskytovateľa.

19. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že bude udržiavať Lanovú dráhu v prevádzkyschopnom stave na vlastné náklady, a za
týmto  účelom  bude  vynakladať  všetko  potrebné  úsilie,  odbornú  starostlivosť,  materiálne  a nemateriálne
prostriedky,  vrátane  vynakladania  finančných  prostriedkov  a zabezpečenia  potrebných  opráv,  úprav



a rekonštrukcií, zabezpečí personál odborne kvalifikovaný pre prevádzku Lanovej dráhy a za všetkých okolností
zabezpečí riadny chod Lanovej dráhy v prospech verejnosti.

PLATOBNÉ PODMIENKY
20. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Finančnú pomoc po častiach a to tak, že bude priebežne uhrádzať faktúry

vystavené  zhotoviteľom  zazmluvneným  Prijímateľom  na  práce  na  Projekte  v zodpovedajúcej  výške  podľa
faktúry. Poskytovateľ nebude Prijímateľovi poskytovať akékoľvek preddavky alebo zálohy na Finančnú pomoc.

21. Faktúry zhotoviteľa spôsobilé na úhradu Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy musia byť vystavené na základe
Dodatku č. 8 a ich súčasťou musí byť súpis prác a dodávok riadne prevzatých podľa položkového výkazu výmer
– rozpočtu a odsúhlasený Prijímateľom a zhotoviteľom.

22. Prijímateľ je povinný pred predložením faktúr Poskytovateľovi vykonať ich kontrolu, a to najmä či sú faktúry
vystavené zhotoviteľom na práce vykonané podľa Dodatku č. 8, v súlade s doplneným položkovým výkazom
výmer  –  rozpočtom  a vo  výške  zodpovedajúcej  skutočne  vykonaným  prácam.  Prijímateľ  zodpovedá
Poskytovateľovi v celom rozsahu za správnosť a oprávnenosť faktúr, ktoré mu predloží na uhradenie.

23. Prijímateľ  je  povinný  predložiť  Poskytovateľovi  faktúry  zhotoviteľa  na  úhradu  v dostatočnom  časovom
predstihu pred dátumom ich splatnosti, vždy však minimálne 10 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti.
Akékoľvek sankcie za omeškanie s úhradou faktúry sa zaväzuje hradiť v celom rozsahu Prijímateľ.

24. Poskytovateľ  uhradí  predmetné  faktúry  vždy  až  po  ich  formálnej  a vecnej  kontrole  a za  podmienky,  že  sú
faktúry vystavené výlučne na práce vykonané podľa Dodatku č. 8. V prípade, že nie sú splnené podmienky na
úhradu faktúr Poskytovateľom alebo Poskytovateľ vyhodnotí, že faktúry nie sú vystavené oprávnene, správne
alebo  včas,  vyhradzuje  si  Poskytovateľ  právo  odmietnuť  úhradu  predložených  faktúr.  V takomto  prípade
Poskytovateľ  nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za  omeškanie  s úhradou  príslušnej  faktúry  a Prijímateľ  nie  je
oprávnený  od  Poskytovateľa  požadovať  úhradu  príslušnej  faktúry,  zaplatenie  úrokov  z omeškania  alebo
akýchkoľvek iných sankcií uplatňovaných zhotoviteľom voči Prijímateľovi.

25. Poskytovateľ uhradí faktúry po ich vecnej a formálnej kontrole bezhotovostným prevodom na účet uvedený na
príslušnej faktúre.

KONTROLA REALIZÁCIE PROJEKTU
26. Prijímateľ sa zaväzuje prizvať delegovaného zástupcu Poskytovateľa (ďalej len „Zástupca Poskytovateľa“) na

kontrolu realizácie Projektu. Za týmto účelom sa Prijímateľ zaväzuje zvolávať kontrolné dni, a  to minimálne 1x
týždenne za účasti osôb zodpovedných vo veciach technických za realizáciu Projektu.

27. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Zástupcovi Poskytovateľa konanie kontrolného dňa minimálne 2 pracovné dni
vopred.

28. Prijímateľ  sa zaväzuje  vyhotovovať  z týchto kontrolných dní  zápisy,  ktoré následne  bezodkladne po konaní
kontrolného dňa zašle elektronicky k rukám Poskytovateľa.

29. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu a audit účtovných dokladov súvisiacich s Projektom za účelom
kontroly  účelnosti  využitia  Finančnej  pomoci  pre  rekonštrukciu  Lanovej  dráhy  podľa  tejto  Zmluvy  a podľa
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 121/2018 dňa 05.11.2018 v znení jej dodatkov, na
základe  ktorej  sa  Poskytovateľ  zaviazal  poskytnúť  Prijímateľovi  účelovo  viazanú  dotáciu  na  rekonštrukciu
Lanovej dráhy.

30. Prijímateľ  sa zaväzuje  poskytnúť  Poskytovateľovi  nevyhnutnú súčinnosť  pri  vykonávaní  oprávnenia  kontroly
realizácie  Projektu  a  účelnosti  využitia  Finančnej  pomoci,  ako  aj  všetky  podklady,  dokumentáciu  a údaje
potrebné pre tieto účely.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
31. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v celom rozsahu, ako keby Projekt realizoval sám.
32. Prijímateľ sa zaväzuje dodržať termíny stanovené touto Zmluvou za účelom naplnenia podmienok pre riadne

poskytnutie Finančnej pomoci v celom rozsahu.
33. Prijímateľ  sa  zaväzuje  informovať  Poskytovateľa  o podaní  žiadosti  na  príslušný  stavebný  úrad  (špeciálny

stavebný  úrad  pre  stavby  dráh)  na  vydanie  rozhodnutia,  ako  aj  o akomkoľvek  rozhodnutí  príslušného
stavebného úradu v predmetnom konaní, a to bez zbytočného odkladu.

34. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú  poskytovať  si  všetku potrebnú súčinnosť  na plnenie záväzkov z tejto
Zmluvy.

35. Prevod  a  prechod  práv  a povinností  z tejto  Zmluvy  na  inú  osobu  nie  je  možný  bez  písomného  súhlasu
Poskytovateľa.  Postúpenie  pohľadávky  Prijímateľa  na  vyplatenie  Finančnej  pomoci  na  tretiu  osobu  nie  je
možné.

36. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu Projektu, ktorá bude mať za následok nedodržanie termínov podľa
tejto Zmluvy, v prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností.



Doba realizácie sa tým primerane predĺži o čas trvania prekážok vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou,
že  predĺženie  realizácie  Projektu  a dodržania  termínov  podľa  tejto  Zmluvy  neprekročí  12  mesiacov  oproti
pôvodnému  dohodnutému  termínu.  O vzniku  a zániku  okolností  vylučujúcich  zodpovednosť  ako  aj
o pozastavení  realizácie  Projektu  z akéhokoľvek  dôvodu  je  Prijímateľ  povinný  Poskytovateľa  bezodkladne
písomne informovať.

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY
37. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vo vzťahu k predmetu

tejto Zmluvy.
38. Zmluvné strany môžu skončiť túto Zmluvu písomnou dohodou.
39. Zmluvné  strany  môžu  odstúpiť  od tejto  Zmluvy  pri  podstatnom  porušení  zmluvnej  povinnosti a  porušenia

právnych predpisov ktorejkoľvek Zmluvnej strany. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, kedy sa dozvedela o predmetnom porušení. Pre účely tejto Zmluvy sa
za podstatné porušenie zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a. vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy
a Projektu a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b. preukázané porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci realizácie Projektu súvisiacich
s činnosťou Prijímateľa;

c. porušenie  záväzkov  vyplývajúcich  z vecnej  alebo  časovej  realizácie  Projektu,  nesplnenie  podmienok
a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú z tejto Zmluvy;

d. zastavenie  realizácie  Projektu  z dôvodov  na  strane  Prijímateľa  s výnimkou  pozastavenia  Projektu
z dôvodov uvedených v bode 33. tejto Zmluvy;

e. poskytnutie  nepravdivých  a  zavádzajúcich  informácií,  resp.  neposkytovanie  informácií  v súlade
s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;

f. vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie
exekučného konania voči Prijímateľovi.

40. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
41. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré

podľa  svojej  povahy  majú  ostať  v platnosti  aj  po  skončení  Zmluvy,  a to  najmä  právo  požadovať  vrátenie
poskytnutej  Finančnej  pomoci  v celom  rozsahu,  ako  aj  právo  na  náhradu  škody,  ktorá  vznikla  porušením
Zmluvy.

42. Ak niektorá zo Zmluvných strán nie je schopná dodržať svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, alebo s ich plnením
mešká  pre  okolnosti,  ktoré  nemôže  ovplyvniť,  alebo  ktoré  pri  uzatvorení  tejto  Zmluvy  nemohla  predvídať
(okolnosti  vyššej  moci),  potom  táto  Zmluvná  strana  nebude  považovaná  za  stranu,  ktorá  by  s  dodržaním
záväzkov bola v omeškaní,  alebo iným spôsobom porušila dojednania tejto Zmluvy, ale svoje záväzky počas
pôsobenia vyššej moci nebude musieť plniť. O okolnostiach vyššej moci je dotknutá Zmluvná strana povinná
bez  zbytočného  odkladu  písomne  informovať  druhú  Zmluvnú  stranu.  V  prípade,  že  okolnosti  vyššej  moci
u ktorejkoľvek strany trvajú dlhšie ako 180 kalendárnych dní, druhá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od
tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy, ako aj jeho právne účinky sa spravujú podľa ustanovenia § 344
a nasl. Obchodného zákonníka. 

OZNÁMENIA, DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA
43. Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa považuje za relevantný úkon uskutočnený v zmysle tejto

Zmluvy,  ak  bude doručená osobne,  prostredníctvom poštovej  prepravy alebo elektronickou poštou.  Všetky
spôsoby komunikácie sú rovnocenné.  Ustanovenia  tohto bodu sa neaplikujú,  ak táto Zmluva pre konkrétny
prípad ustanovuje špecifickú formu komunikácie.

44. Jazyk Zmluvy a akejkoľvek komunikácie medzi Zmluvnými stranami je slovenský jazyk.
45. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou budú doručované výlučne na adresy

Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.
46. Písomnosti odoslané  druhej  Zmluvnej  strane  na adresu  jej  sídla  uvedenú  v  Zmluve  alebo  neskôr  písomne

oznámenú, sa považujú za prevzaté druhou Zmluvnou stranou aj v deň odmietnutia prevzatia zásielky druhou
Zmluvnou stranou vyznačeným poštou a v posledný deň úložnej lehoty zásielky, aj keď si ju druhá Zmluvné
strana neprevzala.

47. Akúkoľvek  zmenu adresy  na  doručovanie,  ako  aj  ostatných  kontaktných  údajov  uvedených  v  záhlaví  tejto
Zmluvy, je Zmluvná strana, u ktorej  k zmene došlo, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej
strane, a to spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie.



48. Všetky dokumenty a informácie, či už písomné alebo ústne, si Zmluvné strany poskytujú len pre účely plnenia
tejto Zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie sú Zmluvné strany oprávnené používať akékoľvek
dokumenty a informácie poskytnuté na základe tejto Zmluvy na iné účely ako na účely plnenia tejto Zmluvy.

POSTÚPENIE
49. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany

postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo  Zmluvy na tretiu stranu.  
50. V prípade porušenia  povinnosti podľa tohto článku bude takto uzatvorená zmluva o postúpení  práv alebo

povinností podľa tejto Zmluvy neplatná. 
51. V  prípade  porušenia  povinnosti  podľa  tohto  článku  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
od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane. 

              SALVÁTORSKÁ KLAUZULA
52. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, prípadne sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným,

zaväzujú sa Zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť novým ustanovením, ktorého zmysel sa
bude čo možno najviac  blížiť  zmyslu a hospodárskemu účelu  nahradzovaného ustanovenia  tak,  že  by bolo
možné predpokladať, že by ho Zmluvné strany boli použili, keby o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti
nahradzovaného ustanovenia vedeli. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia tejto Zmluvy sa
nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej
neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenie nebolo nikdy obsiahnuté.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
53. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa.  
54. Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. 
55. Táto Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená výlučne očíslovanými písomnými dodatkami k tejto Zmluve

podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami. 
56. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími

relevantnými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.
57. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisoch.  
58. Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto Zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili,

alebo vylučovali uzavretie tejto Zmluvy, respektíve ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k plneniu predmetu
tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne,  vážne,  prejavy ich vôle sú určité,  nekonajú  v tiesni  ani  za nápadne nevýhodných podmienok,  jej
obsahu porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a vlastnoručne ju podpisujú.

V Košiciach, dňa 09.12.2021

Poskytovateľ:

_____________________________________
Košice Región Turizmus 

 Rastislav Trnka
predseda

Prijímateľ:

_______________________________________
Obec Dedinky

Milan Červenka
starosta


