Zmluva
o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci
uzavretá v súlade s § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
príspevková organizácia
zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
sídlo:
Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO:
7 915 568
DIČ:
2021764767
IČ DPH:
SK2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN:
................................................................
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
(ďalej aj len ako „Správa ciest TSK““)
a
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
sídlo:
Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra
IČO:
35593008
DIČ:
2021114722
IČ DPH:
SK2021114722
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN:
SK0731000000004220041216
konajúce prostredníctvom: Ing. Mgr. Martin Štofko, diecézny ekonóm
(ďalej aj len ako „Cirkev“)
Správa ciest TSK a Cirkev (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako
„Zmluvná strana“) uzatvárajú po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv
a povinností, v súlade s § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 27 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi sebou túto Zmluvu
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o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci (ďalej aj len ako
„Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):

Preambula
Cirkev má záujem o starostlivosť o všestranný rozvoj a o potreby veriacich.
Správa ciest TSK zabezpečuje správu a údržbu ciest a delimitovaného majetku v
Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej aj len ako „TSK“), správu a údržbu
ciest vo vlastníctve TSK, ich súčastí a príslušenstva, údržbu ciest vo vlastníctve SR,
a tiež vykonáva inú investičnú činnosť.
Zmluvné strany konštatujú, že v rámci územnej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v úseku
Zamarovce - Skalka, vybudovaním autobusových zastávok v katastrálnom území
Opatová, na mieste Veľká Skalka. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia finančných
zdrojov na vyššie uvedenú stavbu sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto
Zmluvy.
Článok I.
Predmet Zmluvy a trvanie Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o združení finančných
prostriedkov
a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela - realizácie stavby: „II/507Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce - Skalka“ (ďalej aj len ako „Stavba“
alebo „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou
kanceláriou Argus–DS s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín. Stavba bude
vybudovaná v katastrálnom území Opatová, na mieste Veľká Skalka.
2. Stavba bude realizovaná na pozemkoch
- pozemok registra „C“ parc. č. 3994, zapísané na LV č. 2899 k.ú. Opatová,
vlastník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín.
- pozemok registra „C“ parc. č. 3975/1, 3977 zapísané na LV č. 1183 pre kat. úz
Opatová, vlastník Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána
Pavla II 7, 950 50 Nitra.
- pozemok registra „C“ parc. č. 3978/1, zapísané na LV č. 3249 k.ú. Opatová,
vlastník Slovenská republika, správca Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie
SNP 8, 974 33 Banská Bystrica, pričom Cirkev má so správcom uzavretú zmluvu
o nájme k predmetnému pozemku
- pozemok registra „C“ parc. č. 3982 a 3995, zapísané na LV č. 3392 k.ú. Opatová,
vlastník Slovenská republika, správca Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín, pričom Cirkev odkúpi predmetné stavebné pozemky.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby vydania právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na Stavbu a vyúčtovania nákladov na jej realizáciu a majetkoprávneho
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vysporiadania - odovzdania majetku do vlastníctva Zmluvných strán podľa
vlastníctva vybudovaných stavebných objektov v zmysle tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
b) vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu a musí
byť podpísaná obidvomi Zmluvnými stranami inak je neplatná. Zmluva v tomto
prípade končí dňom určeným v dohode
c) písomným odstúpením jednej zo Zmluvných strán, ak dôjde k porušeniu niektorej
z povinností stanovených v tejto Zmluve a nedôjde k náprave ani na základe
písomnej výzvy s poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty. Písomne vyzvať na
odstránenie porušenia povinností stanovených v tejto Zmluve podľa predchádzajúcej
vety môže ktorýkoľvek z účastníkov tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy,
Zmluva zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia druhému účastníkovi
Zmluvy.
Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na nevysporiadané práva a povinnosti Zmluvných
strán počas existencie tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že investorom a stavebníkom stavby bude Cirkev.
Článok II.
Výška združených finančných prostriedkov
základe spracovaného rozpočtu celková cena združených finančných
prostriedkov spolu s DPH predstavuje sumu predpokladaných nákladov 64 276,32
eur (slovom: šesťdesiatštyritisíc dvesto sedemdesiatšesť eur a tridsaťdva centov) a
Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov nasledovne:

1. Na

a) Cirkev sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a konečnou
sumou vo výške 14283,02 eur s DPH;
b) Správa ciest TSK sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a
konečnou sumou vo výške 49 993,30 s DPH.
Sumy sú zaťažené sadzbou DPH 20% platnou v čase uzavretia Zmluvy.
2. Výška reálnych nákladov bude Zmluvným stranám preukázaná záväznou cenovou

ponukou zhotoviteľa, na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zhotoviteľ“), spolu s
oceneným výkazom výmer.

3. Financovanie stavebných objektov jednotlivými Zmluvnými stranami:

a) Cirkev:
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strana 3 / celkom strán 10

Stavebný objekt

SO 102.1 Nástupiská a chodníky – Veľká Skalka
Celková suma € bez DPH 11 902,52 eur
DPH 20% 2 380,50 eur
Celková suma € s DPH
14 283,02 eur

b) Správa ciest TSK:
Stavebný objekt SO 101.1 Autobusové zastávky – Veľká Skalka
Celková suma € bez DPH 33 302,30 eur
DPH 20% 6 660,46 eur
Celková suma € s DPH
39 962,76 eur
Stavebný objekt
Skalka

SO 104.1 Osvetlenie zastávok a priechodov pre chodcov – Veľká
Celková suma € bez DPH
8 358,78 eur
DPH 20% 1 671,76 eur
Celková suma € s DPH
10 030,54 Eur

4. Finančné prostriedky budú združené na osobitnom účte zriadenom Cirkvou,

uvedenom v záhlaví zmluvy a budú slúžiť výlučne na realizáciu predmetu Zmluvy.
Finančné prostriedky zložené Zmluvnými stranami je Cirkev oprávnená a súčasne
povinná použiť výlučne na zabezpečenie realizácie Diela.

5. SC TSK sa zaväzuje, že finančné prostriedky poukáže na účet Cirkvi uvedený

v Článku II. ods. 4 tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom v termíne do 30 dní odo
dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že disponovať so
združenými finančnými prostriedkami bude Cirkev.

6. SC TSK ako účastník združenia má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave

združenia a v prípade, ak o to požiada, Cirkev je povinná sprístupniť všetky doklady
združenia k ich nahliadnutiu.

7. V prípade, že Dielo nebude zrealizované, Cirkev je povinná združené finančné

prostriedky vrátiť na účet SC TSK uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe
písomnej výzvy zo strany SC TSK. V prípade, ak by už bola časť Diela zrealizovaná,
vráti Cirkev SC TSK alikvotnú časť zložených finančných prostriedkov, ktorá
zodpovedá nezrealizovanej časti príslušných stavebných objektov. Správe ciest TSK
ihneď zašle písomné oznámenie Cirkvi o vzájomnom finančnom vysporiadaní.

8. K záväzkom voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že výnosy zo združených finančných prostriedkov sa

považujú za združené finančné prostriedky podľa tejto Zmluvy a vzťahuje sa na ne
rovnaký režim.
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Článok III.
Spoluvlastnícke podiely
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že majetok nadobudnutý realizáciou stavebných
objektov: SO 102.1 Nástupiská a chodníky – Veľká Skalka bude na základe tejto
Zmluvy po skolaudovaní Stavby vo vlastníctve Cirkvi.
SO 104.1 Osvetlenie zastávok a priechodov pre chodcov – Veľká Skalka a SO 101.1
Autobusové zastávky – Veľká Skalka budú po realizácii a skolaudovaní Stavby vo
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zákona 523/2004 § 27
odst. 3 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien.
2. Po realizácii stavebných objektov stavebník protokolárne odovzdá objekt príslušným
zmluvným stranám za účelom vyúčtovania a vysporiadania majetku a finančných
prostriedkov. K preberaciemu konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia
stavebného objektu vrátane atestov a skúšok, zabudovaných materiálov, projekt
porealizačného zamerania stavebného objektu a vypracovaný geometrický plán s
vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv.
3. Cirkev predloží SC TSK do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
Stavby:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
- podpísanú Zmluvu o bezodplatnom prevode príslušného stavebného objektu a
pozemkov pod ním do vlastníctva SC TSK.
Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Na zabezpečenie predmetu Zmluvy je každá Zmluvná strana povinná zabezpečiť
finančné prostriedky v rozsahu určenom touto Zmluvou a zdržať sa akejkoľvek
činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť realizáciu Diela.
2. Zmluvné strany sú oprávnené vykonávať kontrolu prebiehajúcich prác na mieste
realizácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a každá
Zmluvná strana má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie o všetkých
veciach týkajúcich sa realizácie Diela.
3. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy prechádzajú všetky práva a povinnosti
stavebníka -Správy ciest TSK na Cirkev, ktorá je oprávnená konať a vystupovať ako
stavebník.
4. Zmluvné strany sa dohodli na združení inžinierskych činností jednotlivých
zmluvných strán nasledovne:
- Cirkev požiada o vydanie stavebného povolenia tak, že stavebníkom Diela bude
Cirkev.
- Cirkev vyhlasuje, že disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou stavby.
- Cirkev v súčinnosti so Správou ciest TSK zabezpečí samotnú realizáciu Diela, ktorá
je predmetom tejto Zmluvy,
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- Cirkev zabezpečí inžinierske činnosti potrebné k realizácii predmetu Zmluvy,
- Cirkev zabezpečí výkon stavebného dozoru pri realizácii Stavby,
- Cirkev uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní,
- Cirkev zabezpečí výkon autorského dozoru na základe osobitnej zmluvy o dielo.
- Správa ciest TSK vyhlasuje, že poskytne Cirkvi potrebnú súčinnosť pri realizácii
Stavby, ako aj pri procese verejného obstarávania.
5. Výsledkom realizovaného diela budú stavebné objekty uvedené v Čl. II., bod 3.
6. V prípade, ak procesom verejného obstarávania bude vysúťažená nižšia cena za
realizáciu diela, než je výška združených prostriedkov v zmysle čl. II ods. 1 tejto
zmluvy, bude sa každá zo zmluvných strán podieľať na financovaní stavebných
objektov v zmysle čl. II ods. 3 tejto zmluvy len do výšky vysúťaženej ceny za
jednotlivé stavebné objekty tak, ako ich každá zo zmluvných strán má financovať
v zmysle čl. II ods. 3 tejto zmluvy.
7. Súčasťou vysporiadania po realizácii diela v nadväznosti na bod 6. tohto článku
zmluvy bude aj vysporiadanie združených finančných prostriedkov, ktoré boli
vložené do združenia, ale na základe nižšej vysúťaženej sumy neboli čerpané v plnej
výške.
8. Náklady na projektovú dokumentáciu znáša Cirkev.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
Rovnopisy
Zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých si po ich podpise tri ponechá
Správa ciest TSK a tri Cirkev.
Zmeny Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou
písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené
a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto
Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia
návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho
podala.
Zrušenie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.
K zániku zmluvy môže dôjsť aj v prípade vystúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany zo
združenia v zmysle § 838 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov s tým, že povinnosť vysporiadania, resp. vyúčtovania v zmysle
tejto zmluvy zostáva zachovaná.
Vylúčenie ktorejkoľvek zmluvnej strany zo združenia v zmysle § 838 ods. 2 zák. č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je možné.
Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci
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Doručovanie
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako
„Oznámenia“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým
z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom
na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a
zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným
spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných
kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie
vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto
Zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty
viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia
považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu
adresu Zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice
alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné
priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla
a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená
písomne inej Zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo Zmluvných
strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo Zmluvných strán v súlade a za podmienok
uvedených v tejto Zmluve oznámi inej Zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za
poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená
najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:
• potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky
adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
• potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky
adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
• potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky
adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.
Počítanie lehôt
Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov
alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje
s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
Povinnosť mlčanlivosti
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta
a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení
s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho
písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán berie na
vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou
považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej Zmluvnej strany
a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení
Zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné
informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru
Zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť
o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným
Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci
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sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
Zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana
zodpovedne preukáže, že:
• je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
• dôverná informácia sa stala všeobecne známa.
V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná
o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu Zmluvnú stranu. Za porušenie
povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená
v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi
Zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k
povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto
Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy,
prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje
rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie
súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje
právny poriadok Slovenskej republiky.
Vyššia moc
Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle
Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia,
povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným
v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu
moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať
ďalšiu Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu
vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na
vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení.
Notifikačné povinnosti
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať
o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností
vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež
zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne
oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom
chránené záujmy inej Zmluvnej strany.
Súčinnosť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať
všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo
budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.
Prechod práv a povinností
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na
právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je
povinnosťou dotknutej Zmluvnej strany.
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Interpretácia
Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné
a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto
Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude
neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia
tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade
takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať,
aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na
realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
Platnosť a účinnosť
Táto Zmluva sa uzatvára na základe konsenzu zmluvných strán. Zmluva je platná dňom
jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom všetkými Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť dňom jej schválenia Zastupiteľstvom TSK v zmysle § 11 ods. 2 písm. i) zák. č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, pokiaľ tento deň nasleduje po
dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
Platnosť uvedených údajov
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade
so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné
oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ
tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej Zmluvnej strane žiadnych nárokov
spojených s touto zmenou.
Vyhlásenia Zmluvných strán
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné
prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých
podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
Právna úprava
Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto
Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto
Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
V Trenčíne, dňa ..............................

V ....................., dňa .............................

Za Správu ciest TSK:

Za Cirkev:

__________________________________ __________________________________
__
__
Ing. Mgr. Martin Štofko
Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
diecézny ekonóm
Správa ciest Trenčianskeho
Rímskokatolícka cirkev
samosprávneho kraja
Biskupstvo Nitra
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