
Zmluv ao s p o lup ľá ci * zdr užení fin a n čných p ľo stľiedkov ĺ.Y!l zozo
uzatvorcnáv súlade s ust.. $ 7 ods. 5 zákonač.36911990Zb. o obecnom zriadeniv zneni

neskoľších predpisov a podľa ust. $ 269 ods. 2 zákona č. 5l3l199l Zb. obchodný zákonník
v zneni neskorších predpisov

(ďalej len,'zmluva")

čl.l
Zmluvné stľany

1.1 Mesto Sal'a
Štatutárny oľgán: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7 , g27 15 Šal'a
tČo: oo 306 185
DIČ:2021024049
Bankové spojenie: UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
IBAN: SK48 I111 0000 0066 2784 9005
(ďalej len,'mesto Šaľa")

a

1.2 Obec Diakovce
Štatutárny orgán: Ing. Kľistína Jakócsová, starostka obce
Sídlo: Hlavná 1l8,925 81 Diakovce
IČo 00 305 898
DIČ:2021023994
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovensko a. s., pobočka Šaľa
IBAN: SK 93 I I I I 0000 0066 0752 5046
(ďalej len,,obec Diakovce")

(mesto Šaľa a obec Diakovce ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

CI.II
Úvodné ustanovenia

2.1Zm|uvné stľany uzatvárajú túto zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie realizácie
spoločnej komunikácie pľe cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa.
Potreba vybudovania tohto spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov vyplyva
z nutnosti riešenia bezpečnosti aplynulosti cestnej pľemávky na ceste 11111366, aztoho
vyplývajúceho dopravno-bezpečnostného riešenia, nakol'ko v danej lokalite často vznikajú
ko|izie medzi účastníkmi cestnej premávky najmä motoľovej a nemotoľovej dopľavy' ľesp.
chodcov.

2.2Zmluvné stľany sa dohodli na spolupráci azdtuŽení prostriedkov týkajúcom sa samotnej
projektovej pľípravy investície, ale aj následnej výstavby spoločného chodníka pre
cyklistov a chodcov' ako aj spoluprácu v ľámci prípravy Žiadosti o poskýnutie
nenávratného finančného príspevku z fondov EU a SR, resp. štátnych dotačnýchzdrojov za
účelom získania spolufinancovania investície z mimorozpočtových zdľojov.

2.3 v čase uzatvorenia tejto zmluvy prebieha príprava na územné konanie, pričom projektovú
dokumentáciu (spľacovateľ: CYKLOPROJEKT s.r.o..' BRATISLAVA, hlavný pľojektant:
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Ing. arch. Ján Kačala) ako aj všetky potrebné vyjadrenia k územnému konaniu zabezpečilo
a financovalo mesto Šal'a.

CI. ilI
Účel a pľedmet zmluvy

3.l Učelom zmluvy je spolupráca pri zabezpečeni
rea|izácie stavby pod názvom: Cyklotrasa Šaľa -
zr ealizov ani pr ev ádzkov ani e cyk l o stras y.

projektovej prípravy, financovania a
Diakovce (ďalej len ,,stavba") a po jej

3.2 Pod pojmom,,cyklotrasa" sa pľe účely tohto pľojektďinvestície ľozumie spoločná cestička
pre chodcov acyklistov vedená v k. ú. Šal'a (860182) k. ú. Diakovce (810703) pozdiz
komunikácie III11366, od ktorej je oddelená pásom ze|ene. Celková pľedpoklad aná dižka
cyklotrasy j e 1,3O4 83 km. Na stavbe dôjde k predĺŽeniu jedného z dotknutých jestvujúcich
pľiepustov a k prebudovaniu jeho čela. Stavba tieŽ rieši návľh umiestnenia stĺpov verejného
osvetlenia pri kriŽovaní cyklotrasy a cestnej komunikácie 11111366. Navľhovaná stavba
bude projektovaná v zmysle TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infľaštruktúry @latné od
10.6.2019) a ostatných platných noriem a pľedpisov SR' Navrhovaná stavba bude tieŽ v
maximálnej možnej mieľe rešpektovať a spĺňať podmienku prístupnosti podľa čl. 9
Dohovoru oSN o pľávach osÔb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532ĺ2.OOz
Z. z., Zákon č. 50l1976 Z' z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých
dotknutých priechodoch pre chodcov budú navľhnuté debarierizačné opatrenia - zniženie
obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich' Predbežný náčrt cyklotľasy (Celková situácia)
tvoľí prílohu č. 1 k tejto zmluve, ako jej neoddeliteľná súčasť. Stavbu cyklotľasy tvoria
nasledovné objekty s predbežným rozsahom:

SO 0l - Cyklotrasa
Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov je v Šali na nároži kriŽovatky
smerujúcej na nový cintorín. Spoločná cestička kopíruje jestvujúce oplotenia a je vedená
pozdlž komunikácie III1.1366, od ktorej je oddelená pásom zelene. Vedenie spoločnej
cestičky pokľačuje pozdiž komunikácie III/1366 aj mimo intľavilánu mesta Šaľá odkiaľ
pokľačuje v tomto reŽime aŽ po úľoveň betónovej cesty vedúcej do obce Diakovce.
odvodnenie cyklotrasy je zabezpečené pľiečnym sklonom vozovky do priľahlého teľénu
prípadne vybudovaním betónových líniových odvodňovacích žľabov, alebo vsakovacích
rigolov.
Súčast'ou stavby cyklotľasy bude aj úprava vjazdov do pril'ahlých priemyselných areálov a
pľesunutie a úpľavajestvujúcej autobusovej zastávky a časti dotknutých oplotení.

So 02 _ Rozšírenie pľiepustu
Jestvujúci priepust bude predĺŽený o cca 4 m. Priepust tvoria betónové prefabrikáty s
obdlŽnikoých prierezom. Rozšírenie priepustu bude zabezpečené vybúraním časti čela
pľiepustu, nadpojením ľámového priepustu a vybudovaním nového čela priepustu. Na rímsu
priepustu bude osadené ocel'ové zábradlie.
Súčasťou pľác na rozšírení priepustu bude aj vyčistenie koryta kanálu v dĺzke l0 m v smeľe
aj pľoti smeru vodného toku. Pri vybudovaní nového čela priepustu sa vybuduje aj kamenné
opevnenie svahu v dlŽke 5 m od čela priepustu.

So 03 _ Elektroinštalácie a Vo
Na trase sa navľhuje novostavba 2 ks osvetľovacích stožiaľov umiestnených pri kriŽovaní
cyklistickej komunikácie a cestnej komunikácie III/1366. Navľhované osvetľovacie
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stoŽiare budú pripoj ene Z rozvodov jestvujúceho verejného osvetlenia - Zo stoŽiarov na

parcelách nrŇ tJ:s/200, EKN 1468 aEKN 1338 v k. ú. Diakovce (810 703).

So 04 - Sadové úpľav.v
v nĺ.*ĺ .udor.y"h'úp*r, bude odstránených 15 ks jestvujúcich stromov. Casť z nich' ktoľá

sa bude dať zachrániť' bude pľesadená na nové pozície medzi navľhovaný cyklistický

chodník a cestnú komunikáciu III/1366 do zeleného pásu. V rámci zeleného pásu sa bude

tieŽrealizovať náhľadná ýsadba v rozsahu určenom spoločenskou hodnotou odstránených

dľevín.
objektová skladba a rozsah riešenia podľa bodu 3.2 sa povaŽujú za pľedpokladané, je

moiné ich upľaviť v závislosti na vyjadreniach k jednotlivým stupňom projektovej

dokumentácie stavby.

3.3 Pod pojmom ,,pľojektová pľípľava" Sa rozumie zabezpečenie kompletnej pľojektovej

dokumentácie pre siavebné ŕonanie area|lzáciu stavby, vľátane všetkých prípľavných prác

pre spľacovanió pľojektovej dokumentácie a úkonov súvisiacich s inŽinierskou činnosťou _

nadobudnutím vyjádľení pre stavebné konanie, vypracovaním geometrického plánu,

nadobudnutĺm májetko-prívneho vďahuk pozemkom dotknutým stavbou cyklotrasy.

3.4 Pod pojmom ,,rea|izáciastavby" sa rozumie ĺealízáciastavebných prác, stavebného dozoru,

koordinátora bezpečnosti na stavbe, vľátane všetkých nevyhnutných úkonov súvisiacich

s vydaním pľávoplatného kolaudačného ľozhodnutia'

3'5 Pod pojmom ,,pľevádzkovanie cyklotľasy" Sa rozumie zabezpečenie čistoty, odhŕňanie

snehu, kosenie okolia cyklotľasy, ôbnor.y vodoľovného značenia, opráv a idržby v rozsahu

obvyklom pre údrŽbu spoločných chodníkov pľe cyklistov a chodcov.

3.6 Pod pojmom,'financovanie" Sa rozumie spoločné financovanie ýdavkov zmluvnými stranami na

zabezpéĺenie účelu tejto zmluvy v zmysle et. ul od'' 3.L aŽ3.5, ako aj vrátane všetkých súvisiacich

správnych poplatkov, výdavŕov spojených s prípľavou a predložením Žiadosti o nenávratný

ťinanĺný prispevok' ."rp. dotá"iu. Ó"ĺkor'é predpokladané náklady na vybudovanie cyklotrasy

predstavujú cca sumu voýške 325 656,00 ľun 1Jovom: tristodvadsatpäťtisícšesťstopäťdesiatšesť

eur).

3.7ldentifikácia nehnuteľností, na ktoých sa bude stavba nachádzať sa uskutoční po

vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

3.8 Na dosiahnutie účelu podľa odseku 3'1 tohto článku zmluvy sa budú zmluvné strany

podieľať niŽšie špecifikovanými majetkovými hodnotami a plnením ďalších pľáv

azáväzkov podľa tejto zmluvy.

čt. ry
Záväzky zmluvných strán

4'l Zaúčelom uvedeným v tejto zmluve sa zmluvné strany zavänljil:

4.1.l Mesto Šal'a sa zaväzujez
a) Dokončiť proces piojektovej prípravy stavby do vydania rozhodnutia o umiestnení

stavby a dokumentáciu sprístupniť obci Diakovce'
b) Súhlásiť so Zmenou stavebníka stavby, ktoým sa stane obec Diakovce'
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c) Spolupľacovat'v procese stavebného konania, poskytnút'svoje odborné kapacity.
d) Vysporiadat' pozemky dotknuté cyklotrasou v kataitľálnom území Šal'a na vlastné

náklady vrátanezabezpečenia podkladov nevyhnutných k vysporiadaniu pozemkov
(napr' geometľický plán a pod.) a následne ich poskytnút' obci Diakovce foľmou
výpožičky na dobu nevyhnutnú na čas realizácie a udľŽateľnosti projektu, min. 5
rokov po ukončen i realizácie projektu.

e) Spolupodieľat'sa na výdavkoch za prípravné práce (napr' geodetické zameranie,
geometrický p|tn kodňatiu oľnej pôdy zPPF apod.), inŽiniersku činnost'(napľ.
poplatky za vyjadrenia aodboľné stanoviská dotknutých orgánov aorganizicii
k pľojektovej dokumentácii a pod'), za pľojektovú dokumeňtá"iu na stavebné
povolenie arealizáciu stavby, za ďalšie pľáce asluŽby nevyhnutné kpovoleniu,
stavby (vo v'ýške 50 %o z celkoqých výdavkov.

s)

Menovať zástupcu za člena komisie na vyhodnotenie ponúk pri qýbere zhotoviteľa
stavby s právom vyhodnocovať ponuky za podmienok uveáených v zákone
34312015 Z. z. o verejnom obstarávani v zneni neskorších pľedpišov' ľesp' bez
právavyhodnocovať ponuky pri nesplnení podmienok stanovenirch t17mto záŕonom
(odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predm etu zákazky).
Spolupodieľat'sa na spolufinancovaní výdavkov stavebné práce a staveĹný dozor
stavby a za ďalšie pľáce a sluŽby spojené s realizáciou stavby (napr. kooidinátor
bezpečnosti). na vo qýške 5OYo za podmienky získania mimoľozpočtoqich zdľojov
z fondov EU resp. dotácií Štĺtniľro rozpočtu SR vo ýške 95% iesp . gO %
z celkových oprávnených qýdavkov stavby.
Financovat' pľevádzkovanie cyklotrasy v katastrálnom území Šaľa v zmysle ods.
3.5 tejto zmluvy po dobu platnosti zmluvy o ýpoŽičke.
Prevziať čast'cyklotrasy vybudovanej v katastľálnom území Šal'a do vlastníctva po
ukončení udľŽateľnosti pľojektu a platnosti zmluvy o ýpoŽičke.
Spolupodieľat' Sa na všetkých výdavkoch spojených s povoľovacím resp.
kolaudačným procesom (napr. geometrický plánzrea|izovanej stavby ku kolaudácii
stavby a pod.) vo qýške 50 %o z celkoých ýdavkov.

i)

4.l.2 obec Diakovce sa zaväzuje:
a) Ptevziat' poziciustavebníka.
b) Zabezpečit' spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

arealizáciu stavby.
c) Zabezpeč,it'v súčinnosti s mestom Šaľa podklady pľe pľoces stavebného konania.d) Vyspoľiadat' pozemky dotknuté cyklotľasou v katastrálnom území Diakovce na

vlastné náklady vrátane zabezpečenia podkladov nevyhnutných k vysporiadaniu
pozemkov (napr. geometrický p|ána pod.).

e) Prevziat' od mesta Šal'a do výpoŽiňky pozemky dotknuté cyklotľasou
v katastrálnom území Šal'a na dobu nevyhnutnú na čas realizácie a udržateľnosti
projektu, min. 5 rokov po ukončeni rea\izácie pľojektu.

0 Spolupodieľat' sa na výdavkoch za prípravné pľáce (napľ. geodetické zameranie,
geometricky plán k odňatiu ornej pôdy z PPF a pod'), inŽiniersku činnosť (napr.
poplatky za vyjadrenia a odborné stanoviská dotknutých oľgánov u orguniirď"ii
k pľojektovej dokumentácii a pod'), za projektovú dokum"ňtá"i.' na stavebné
povolenie a rea|izáciu stavby, za ďalšie pľáce a sluŽby nevyhnutné k povoleniu,
stavby (vo vyške 50 oÁ z celkových qýdavkov.

g) Zabezpečit' proces verejného obstarávania na dodanie prác, tovaľov a sluŽieb
v súvislosti s realizáciou stavby auzatvoit' zmluvy s úspešnými dodávatel'mi:

l) vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pľe stavebné povolenie
a realizáciu stavby

f)

h)

i)

:

I
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2) stavebné práce - zhotovenie diela
3) koordinátora bezpečnosti
4) stavebný dozoľ na stavbe
5 ) vypracovanie geometrického plánu zrealrizov aĺej stavby.

h) Zabezpečiť zhotovenie stavby v súlade S Vypracovanou projektovou
dokumentáciou pľe uzemnéľozhodnutie' pľe stavebné povolenie area|izáciustavby
a v súlade s platnými právnymi predpismi, STN a EN.

i) Zabezpečíť zápis geometrickeho plánu na stavbu do katastra nehnutel'ností.
j) Spolupodieľat' sa na spolufinancovaní ýdavkov stavebné práce a stavebný dozor

stavby aza ďalšie práce a sluŽby spojené s realizáciou stavby (napľ. koordinátor
bezpečnosti)-na vo qŕške 50%o za podmienky získania mimoľozpočtových zdľojov
z fondov EÚ resp' dotácií Štátneho rozpočtu SR vo qýške 95%o resp. 90 %
z celkových oprávnených qýdavkov stavby.

k) Financovať prevádzkovanie cyklotrasy v katastrálnom území Diakovce v zmysle
ods. 3.5 tejto zmluvy.

l) odovzdať bezodplatne čast'cyklotľasy vybudovanej v katastrálnom uzemi Šaľa do
vlastníctva mestu Šaľa po ukončení udrŽateľnosti projektu a platnosti zmluvy
o výpoŽičke'

m) Poistiť celú cyklotľasu po jej vybudovaní v oboch katastroch po dobu udrŽateľnosti
projektu.

n) Spolupodieľať Sa na všetkých výdavkoch spojených s povoľovacím ľesp'
kolaudačným procesom (napľ. geometrický plánzrea|izovanej stavby ku kolaudácii
stavby a pod.) vo ýške 50 oÁ z celkových výdavkov.

4.2 Každá zo zmluvných strán má pľávo byt infoľmovaná apožadovať vysvetlenie o všetkých
veciach týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.

4.3 Bezodkladne po naplnení účelu tejto zmluvy a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
ľozhodnutia stavby, sa zmluvné strany zaväzuji zhodnotit' celý priebeh spolupráce, obe
zmluvné strany pripravia podklady pľe vyričtovanie a obec Diakovce uskutoční vyúčtovanie
skutočne prijatých finančných prostriedkov a skutočne vynaloŽených prostriedkov na
projektovú prípľavu, rea|izáciu stavby, prípadne ďalšie úkony a bliŽšie nešpecifikované
v tejto zmluve, ktoré sa stali nevyhnutné pľe dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

4.4 Za účelom dosiahnutia spoločného cieľa a na zabezpečenie predmetu zmluvy je kaŽdá
zmluvná strana povinná počas celej doby trvania zmluvy, vyvíjat'' aktivity smerujúce k
získaniu finančných prostľiedkov aj z iných ako vlastných zdrojov a zabezpečit' potľebné
finančné prostriedky na spolufinancovanie a zdržat' sa akejkoľvek činnosti, ktoľá by mohla
znemožnit' alebo st'aŽiť j eho r ealizáciu.

čl. v.
Záverečné ustanovenia

5.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán po jej schválení Mestským zastupiteľstvom v Šali a obecným
zastupiteľstvom v Diakovciach.

5.2 Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č. 2|112000 Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších
predpisov zmluvné strany zverejnia na svojich weboých sídlach. Zm|uva nadobúda
účinnost'aŽ nasledujúcim dňom pojej pľVom zveľejnení. 
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5'3 Zm|uvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise zmluvnými stranami
na webových sídlach zmluvných strán.

5.4Yďahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa ľiadia slovenským
právnym poriadkom a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

5.5 Menit' alebo doplňovat' obsah tejto zmluvy je moŽné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Písomné
dodatky k tejto zmluve musia byt' pred ich podpísaním schválené Mestským
zastupitel'stvom v Šali a obecným zastupitel'stvom v Diakovciach'

5.ó Táto zm|uvaje vyhotovená v štyľoch (4) rovnopisoch, kaŽdý znich má platnost'originálu.
Každá zmluvná strana obdrži po dva (2) ľovnopisy.

5.7 Zm|uvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v rozsahu uvedenom
v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu
zrnluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ
však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy
a uplynutím archivačnej doby'

5.8 Zmluvné stľany si obsah tejto zmluvy pľečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, Že
zmluvu nepodpísali v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú'

U.

Prílohy:

1. Pľedbežný náčrt cyklotľasy (Celková situácia)

ŕ ̂
fo 

ľ:q'd. Ť-,u ).Q., !!]../)/o

ZaObec D/akovce

Šali dňa ..4.t..ĺ. !.. l-:t g...

Za Mesto Šaľa:

Mgľ. Jozef B

primátor

jĺ/ l

Ing. Jakocsova

obce
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