
LESY Slovenskei rei)ublikv. štátnv Dodnik
Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica

Príloha č.1

D 0 H 0 D A č. (číslo 12/?022/OJ)
o poskytnutĺ prĺspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej repub]iky,

štátny podnik, Banská Bystrica
uzavretá podľa zákona č.513/1991  Zb.  § 269 ods.2 0bchodného zákonníka

Čl. I.
Zm]uvné strany

1.1. LESY Slovenskej  republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zčaôtťp3e6noý;:;§.]JánMarheftagenerálnyriaditeľ
DIČ  : 2020087982
IČ DPH :  SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri  Oddiel : PŠ, vložka č.155/S dňa 29.10.1999

(d'alej len ako „poskytovatel'")

1.2. Obec  Beňadovo

Zčaôtipoeon3á]#9°]S[avpepucha-starostaobce
DIČ: 2020571597

(d'alej len ako „prĺjemca")

sa dohodli na poskytnutĺ prĺspevku podľa nasledujúcich podmienok :
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Čl. II.
Účel prĺspevku

2.1. Príspevok sa  poskytuje  na opravu  cestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Beňadovo,
vo vlastnĺctve  pn'Úemcu, špecifikovanej v žiadosti o pn'spevok z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej
republiky, štátny podnik.
2.2.   Pnjemca  umožní  poskytovateľovi  prĺspevku  používanie  predmetnej   cestnej   komunikácie  bez
požadovania   ďalších   poplatkov,   minimálne   na   obdobie   troch   rokov   od   poskytnutia   prispevku
poskytovateľom.
2.3. Prĺspevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonané v temĺne do 30.12.2022.

Čl. III.
Výška príspevku

3.1.  Poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok vo výške  10 000,-€,  slovom:  desaťtisĺc eur, v prĺpade
nenaplnenia rozpočtu vo  výške  71044,51€  bude  príspevok poskytnutý maximálne vo  výške  14,08  %
z objemu skutočne  fákturovaných prác za opravu cesty.  Príspevok bude poskytnutý   z bankového účtu
poskytovateľa IBAN číslo: SK80 0200 0000 0013 6698 2453, v prospech účtu prijemcu IBAN čĺslo: SK69
5600 0000 0040 41321001
3.2. Spoluúčasť obce, resp. ostatných účastnĺkov podiel'ajúcich sa na oprave cestnej komunikácie (mimo
LESY  SR) je  minimálne  vo  výške  85,92% rozpočtu a zároveň minimálne  85,92%  z objemu skutočne
fákturovaných prác za opravu cesty.

Čl. IV
Podmienlqr a spôsob čerpania pn'spevku

4.1.  Za poskytovateľa  dohl'ad  nad  dodržanĺm  účelu  prĺspevku  a   podmienok   pre  poskytnutie
príspevku a overovanie pn'slušných dokladov vykoná za OZ Tatry, meno : Ing. František Brontvaj ,
fimkcia: referent technickej pn'pravy výroby.

4.2.  Pn'jemca poskytne  bezodplatne  poskytovatel'ovi  projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.
4.3.  Príjemca je povinný ešte pred zrealizovaním výberu dodávateľa stavebných prác pre účel tejto

dohody podľa zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávani' v znenĺ neskoršĺch predpisov
predložiť LESOM Slovenskej republiky, Štátny podnik OZ Tatry na schválenie kompletné súťažné
podklady  a následne  po  ich  odsúhlasení  prizvať  zástupcu  LESOV  Slovenskej  republiky,  štátny
podnik, OZ Tatry, meno zamestnanca lng. Františka Brontvaja ako člena komisie na otváranie obálok
a vyhodnocovanie súťažných ponúk.

4.4   Inžinierska činnosť bude prebiehať fomou spolupráce medzi obcou Beňadovo a OZ Tatry
Hamonogram realizácie rekonštrukcie komunikácie bude tvoriť súčasť zmluvy o dielo na dodávku
stavebných prác, ktorá bude uzatvorená medzi víťaznou fimou a obcou.

4.5.  Prispevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonamé v temĺne do 30.12.2022.
4.6.  Uvoľňovanie prostriedkov v prospech obce bude priebežné, tzn., že OZ Tatry poskytne finančné

prostriedky obci až po predložení   fäktúr za skutočne vykonané práce a po  schválení žiadosti  OZ
generálnym riaditeľstvom  LESOV  Slovenskej  republiky na stanovenom  intemom tlačive.  Rozsah
a kvalitu vykonaných prác potvrdĺ kompetentný zamestnanec OZ, a to najneskôr do 7 pracovných dní
od doručenia fáktúry odštepnému závodu.

4.7.  Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
ajej prílohou bude súpis vykonaných prác.

4.8.  Príjemca môže prispevok použiť len na účel podľa článku 11.  a pri dodržani' podmienok  podl'a
bodov 4.2 až 4.7.

2+,Ú4Á-



Príloha č.1

4.9.     Strany tejto dohody do  15 dní od ukončenia akcie na ktorú bol príspevok poskytnutý, ale najneskôr
do 31.12.2022, vykonajú vyhodnotenie čerpania príspevku. Záznam z vyhodnotenia sa priloži'
k  originálu dohody o poskytnutí prispevku a fotokópiu vyhodnotenia pošle  OZ  Tatry na LESY
Slovenskej republiky, Štátny podnik, generálne riaditel'stvo do  15 dní od dňa vyhodnotenia čerpania
prĺspevku.

4.10.   Poskytovateľ   pri'spevku   si   vyhradzuje   právo   na   nĺm   vybraných   úsekoch  požiadať   pri'jemcu
o osadenie infomačnej tabule s textom „Oprava  cestnej komunikácie spolufinancovaná podnikom
LESY  SR,  š.  p.".

4.11. Prĺjemca príspevku je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Dohody voči
LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.

Čl. v.
Záverečné ustanovenia

::::Boohh:áauojepo::yánéuti:;ĺi:Pedvekbuon::;?ňúadťaitlaat:,?ssot;Pnoodupif:=::,idňoochD##ýpcohdsptírsäýobidvomi
zmluvnými stranami. Od tejto Dohody môže poskytovateľ okamžite odstúpiť v prípade, ak príjemca
porušĺ  niektoré  z ustanovení  tejto  Dohody  a[ebo  dodatočne  odpadne  účel  tejto  Dohody  uvedený
v č[ánku 11 ods. 2.1. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia.

5.3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, v zmysle § 47a Občianskeho zákonni'ka.

5.4. Dohoda je vyhotovená v Štyroch rovnopisoch, z toho tri pre poskytovateľa a jeden pre prĺjemcu.
5.5.Z#úu,,::á:rn:;ž:]:isJorvaĽeesvi:iaysisŔ:zverejnenímzmluvyvjejplnomrozsahuvcentrálnomregistri

5.6. Obsahu dohody zúčastnené strany porozumeli, dohoda bola napĺsaná slobodne, čo potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Beňadove dňa../7/:.Í.ť  /"                       v Banskej Bystrici dňa ...... „. 3 °  SEP. 2°ZZ

Podpisy :
Jaroslav Pepucha

starosta obce

LESY .g!ovumBkej ďepubliky
stätiiy  podnik.

ivámestic  SNP  č. 8
975 86  Banská.  Bystrlca

•...`..`.J,"`!

Ing. Ján Marhefka
generálny riaditel' LESY SR, š. p.
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