
Z M L U V A
o finančnej spoluúčasti mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na zabezpečenie 

vybudovania chodníka na území mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok I. 
Zmluvné strany

1.

Názov:

Sídlo:
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 

Mliečna 1, 040 14 Košice 

Ing. Milan Lesňák - starosta 

00690996

Štatutárny zástupca: 

IČO :

IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: 

číslo účtu:

osoby poverené konať za MČ Košice -Košická Nová Ves vo veciach technických: 
Ing. Milan Lesňák

(ďalej v texte len „MČ“ alebo „Mestská časť“)

2.

Názov : Mesto Košice

sídlo : Trieda SNP 48/A, Košice

štatutárny zástupca : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice 

IČO: 00691135

IČ DPH: 2021186904

bankové spojenie : 

číslo účtu:

osoby poverené konať za mesto Košice : Ing. Jozef Hudák, MPH, Ing. Juraj Cichanský 

(ďalej v texte len „Mesto Košice“)

VS :



Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je finančná spoluúčasť MČ na zabezpečovanie vybudovania 

chodníka pre peších Mestom Košice v priestore vymedzenom pravým okrajom cesty 1/50 

a hranicou parciel IBV medzi križovatkovými uzlami ul. Herlianska - Vyšná Uvrať a ul. 

Herlianska - Ortváňova v MČ Košice - Košická Nová Ves.

2. Mesto Košice týmto prehlasuje, že ako Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo na 

vybudovanie chodníka s vybraným Zhotoviteľom podľa ods. 1 článku II. tejto Zmluvy 

(ďalej v texte len „práce“).

Článok III.
Doba trvania zmluvy a termín dodania prác

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.10.2016.

2. Termín dodania prác: do 31.10.2016.

Článok IV.
Výška a podmienky finančnej spoluúčasti

1. MČ poskytne zo svojho rozpočtu Mestu Košice na realizáciu prác uvedených v článku II. 

tejto Zmluvy finančnú spoluúčasť vo výške 30.000,00 € (slovom tridsaťtisíc eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľom prác bude Mesto Košice. Po ukončení 

prác predloží Mesto Košice Mestskej časti súpis vykonaných prác na odsúhlasenie. 

Mestská časť pri odsúhlasovaní prác potvrdí rozsah a kvalitu vykonaných prác na 

preberacom protokole podpismi poverených zástupcov Mestskej časti. Po potvrdení 

uvedeného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami je Mesto Košice 

oprávnené uhradiť dodávateľovi stavebných prác príslušnú faktúru. Podiel na celkových 

nákladoch za vykonanie prác hradených z rozpočtu Mestskej časti nesmie prekročiť sumu 

uvedenú v ods. 1 článku IV tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 
realizované práce sa upraví podľa skutočných nákladov.

3. Mestská časť sa zaväzuje uhradiť finančné prostriedky podľa ods. 1 článku IV. tejto 

Zmluvy na účet Mesta Košice do 10 pracovných dní po potvrdení preberacieho protokolu 

obidvoma zmluvnými stranami.



Článok V.
Osobitné ustanovenia

1. Výber zhotoviteľa na realizáciu prác pre zabezpečenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí 
Mesto Košice.

2. Mesto Košice bude zabezpečovať uvedené práce na základe zmluvných vzťahov 

s vybranými zhotoviteľmi, resp. dodávateľmi.

Článok VL
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a so súhlasom obidvoch 

zmluvných strán.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových stránkach www.kosice.sk 

a www.kosickanovaves.sk.

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali.

v Košiciach, dňa 13. JÚN 2016

Mesto Košice
v zastúpení

Mestská časť Košice-Košická Nová Ves 

v zastúpení 

Ing. Milan LesňákMUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta starosta

http://www.kosice.sk
http://www.kosickanovaves.sk

