
 
Zmluva 

o združení finančných prostriedkov na zhotovenie stavby 
„Povrchová úprava príjazdovej komunikácie na Hrad Beckov“ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

 

 
Zmluvné strany 

 
OBEC BECKOV 
Sídlo: 916 38 Beckov 180 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Križan, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK86 5600 0000 0058 0696 3001  
IČO: 00311413  
DIČ: 2021091336 
 
a  
 
HRAD BECKOV, záujmové združenie právnických osôb 
Sídlo: Sv. Vincenta 6, 821 01  Bratislava 
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Feník – predseda správnej rady 
       Ing. Ján Križan – podpredseda správnej rady 
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. 
IBAN: SK43 1111 0000 0011 9702 9003 

IČO: 42053510 
 (ďalej len „HRAD BECKOV“) 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
1.Obec Beckov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti- miestnej komunikácie- 

nachádzajúcej sa v  Beckove na pozemku, parc. č. 690 o výmere 1281 m2, zapísaná na LV č. 
2466.  
 
2. HRAD BECKOV je správcom predmetnej nehnuteľnosti, podľa zml.č. 207/2014, ev.č. 
zápisu Z1403/14, zapísaný na LV č. 2466.  
 
3. Časť príjazdovej komunikácie na Hrad Beckov, vo výmere 350 m2, je z drveného 
kameniva, hrúbka drvy do 63 mm, bez pevného krytu. Keďže táto komunikácia, je jediná, 
ktorou je možné sa dostať na hrad, jej stav predstavuje zvýšené riziko úrazu návštevníkov 
hradu.    

4. Hrad Beckov dal v roku 2017 vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu úpravy 
tejto tejto komunikácie v hodnote 792,- eur.      

5. Správna rada Hradu Beckov rokovala o financovaní prístupovej komunikácie na svojich 

zasadnutiach 3.10.2017 a 24.4.2018 ( zápisnice 9/2017 a 2/2018).  

6. Obec Beckov rokovala o financovaní prístupovej komunikácie na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 27.10.2017 a 23.5.2018   ( zápisnica č. 27 uzn.298/2017 a č.31 
uzn.344/2018). 



7.Obec Beckov vykonala prieskum trhu v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úspešným uchádzačom na 
zhotoviteľa stavby sa stal Peter Čikel – REX, 916 38 Beckov 200, podľa zápisnice 
z vyhodnotenia prieskumu trhu zo dňa 09.11.2018, a následne uzatvorenej zmluvy o dielo 
účinnej od 10.11.2018. Cena zákazky je  26 115,16 eur s DPH. 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je spoločné financovanie povrchovej úpravy príjazdovej 
komunikácie na hrad Beckov ( ďalej len zákazka) dohodnutých v zmluve o dielo, a to formou 

združenia finančných prostriedkov zmluvných strán a spôsob ďalšieho usporiadania 
vzájomných vzťahov v zmysle tejto zmluvy.  
 

Článok III 
Výška združených finančných prostriedkov a spôsob financovania rekonštrukčných 

prác 
1. Zmluvné strany sa za účelom financovania realizácie zákazky dohodli na združení 
finančných prostriedkov v celkovej výške 26 115,16 EUR s DPH, (slovom: 
dvadsaťšesťtisícstopätnásť eur a šestnásť centov), ktorých rozdelenie je nasledujúce:  
 

a)Hrad Beckov  sa podieľa na financovaní sumou vo výške 16 000,- EUR (slovom: 

šestnásťtisíc eur). 

b)Obec Beckov sa podieľa na financovaní sumou vo výške 10 115,16  EUR (slovom: 

desaťtisícstopätnásť eur a šestnásť centov).  
 

2. Združené finančné prostriedky sa použijú výhradne na úhradu nákladov vynaložených 
oboma zmluvnými stranami na realizáciu zákazky dohodnutých v zmluve o dielo podľa 
článku I bodu 7 tejto zmluvy.  

3. Objednávateľom zákazky je obec Beckov. Z toho jej vyplývajú aj všetky práva a povinnosti 
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.  
 

4. Na účely zloženia a používania združených finančných prostriedkov sa bude používať 
bankový účet obce Beckov IBAN: SK86 5600 0000 0058 0696 3001, vedený v Prima banke 
Slovensko, a.s. (ďalej len účet“).  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že HRAD BECKOV zloží finančné prostriedky podľa bodu 1 
tohto článku zmluvy na účet uvedený v bode 4 tohto článku zmluvy najneskôr do 21.12.2018.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že správcom združených finančných prostriedkov bude obec 
Beckov, ktorá má právo s nimi disponovať.  

7. Obec Beckov  predloží Hradu Beckov vyúčtovanie nákladov realizovanej zákazky (faktúru 
od zhotoviteľa) do 30 dní odo dňa ich zápisničného odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa 
podľa zmluvy o dielo.  
 

Článok IV 
Majetkovoprávne vysporiadanie 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli, že zrealizovanú zákazku podľa tejto zmluvy si zaradí do 
majetku obec Beckov ako stavbu a bude ju mesačne odpisovať účtovnými odpismi v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
2.Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že finančná čiastka na zákazku, poskytnutá Hradom 
Beckov, zvýšená o náklady na projektovú dokumentáciu, bude súčasťou vyrovnávacieho 



podielu pri prípadnom ukončení činnosti Záujmového združenia HRAD BECKOV, čo 
v súčasnosti predstavuje finančnú čiastku  16 792,- eur. Táto čiastka bude znížená o odpisy 
k dátumu ukončenia činnosti. 
 
3.Náklady spojené so zimnou údržbou bude znášať obec Beckov. 

4.Bežné čistenie komunikácie bude zabezpečovať správca - Hrad Beckov.  

 
Článok V 

Trvanie a ukončenie zmluvy 
1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:  

a) majetkovým vysporiadaním,  

b) dohodou zmluvných strán,  

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
obce Beckov. 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, 
že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
 
Príloha č. 1 - Zmluva o dielo zo dňa 9.11.2018  
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú po 
jednom rovnopise.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi 
 
 

V Beckove, 12.11.2018 
 
 
 
 

 

 

 

.......................................................................  .................................................................... 

 

Za obec Beckov      Hrad Beckov, záujmové združenie PO 


