
Zmluva 
o spolufinancovaní nákladov spojených s opravou komunikácií 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom 

znení 
 
 

Zmluvné strany 

 
Obchodné meno:      AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.   
Sídlo:    Hlavná  480,  076 64 Zemplínska Teplica 
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti : Ing. Jaroslav Spišák, konateľ  
Spoločnosť zapísaná v  : OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 12249/V 
IČO: 36204447, DIČ: 2020032003, IČ DPH: SK2020032003  
Bankové spojenie: SK51 0200 0000 0014 5011 5758 
E-mail: slamoz@slamoz.sk 
(ďalej  len „Zhotoviteľ“ ) 
 
a 
 
Obchodné meno:      Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica    
Sídlo:    Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64 
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti : Ing. Ivan Seňko, riaditeľ 
Spoločnosť zapísaná v  :  
Register neziskových organizácií, Obvodný úrad v Košiciach, reg. č. OVVS / 62 / 2002 
IČO : 31256481, DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592 
Bankové spojenie : SK38 0200 0000 0016 8838 4755  
E-mail:                       sppferko@stonline.sk   
(ďalej  len „Spolufinacovateľ“ ) 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je nájomcom stavieb a prístupových komunikácií a spevnených plôch 
k týmto stavbám : 
21000212/0 VKK-1  s.č. 497 
21000279/0 Pôrodňa ESV-Ovčín par.č. 730/20,  
21000237  MOZV-cestné komunikácie v areáli hosp.dv. Z.Teplica 
21000224  Plochy odstavné Zemplínska Teplica 
21000267  Vnútrozávodné cesty a plochy Zempl.Teplica 
na základe nájomnej zmluvy č. č. 266/2017/UVLF s vlastníkom Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a zapísaných na LV č. 173, v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade Trebišov Katastrálny odbor, katastrálne územie: 
Zemplínska Teplica. 

2. Spolufinacovateľ má zároveň so zhotoviteľom uzavretú zmluvu o poskytnutí služieb, 
ktorými je ustajnenie hospodárskych zvierat v objektoch podľa bodu 1.  

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Na základe zabezpečenia potrieb spolufinancovateľa, ktorým je priamy a bezpečný 
prístup k zvieratám aj za zhoršených poveternostných podmienok pre študentov 
univerzity sa zmluvné strany dohodli na spolufinancovaní nákladov spojených 
s vykonaním opráv na prístupových komunikáciách uvedených v bode 1. tj, opráv ich 
povrchu a to uložením nových vrchných pochôdznych asfaltových vrstiev. 



2. Na vykonanie týchto opráv má zhotoviteľ uzatvorený obchodnú zmluvu s odborne 
spôsobilou osobou EUROVIA SK, a.s. zo dňa 5.9.2018 v celkovej hodnote 23 986,24 
EUR bez DPH.  

3. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa umožniť bezodplatné využívanie 
opravených komunikácií Spolufinacovateľom a záväzok Spolufinacovateľa uhradiť 
zhotoviteľovi dohodnutú časť nákladov spojených s opravou komunikácií tak ako je 
dohodnuté v tejto zmluve. 

Článok III.  
Trvanie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počas doby 
trvania nájomnej zmluvy č. 266/2017/UVLF medzi zhotoviteľom a vlastníkom. 

Článok IV.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť technické podmienky na funkčnosť a zjazdnosť 
prístupových komunikácií. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade vzniku poškodenia komunikácií odstrániť toto 
poškodenie bezodkladne na vlastné náklady.  

Článok V. 
Platobné podmienky 

1. Spolufinancovateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady na opravu komunikácií vo 
výške 14 540,00 EUR bez DPH a to pred začatím realizácie opráv na základe daňového 
dokladu zhotoviteľa.   

Článok VI. 
Súčinnosť zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri 
plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, 
ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú 
oprávnenou zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich 
účelom pre seba alebo iného. 

Článok VII. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ a Spolufinacovateľ, každý samostatne vyhlasujú a zodpovedajú, že práva a 
povinnosti im stanovené touto Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, 
ktorým sú viazaní, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným, a že Zmluva 
je náležite uzavretá. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo 
alebo sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť 
všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú. že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne 
vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený 
účel tejto Zmluvy. 

 



Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich 
predchádzajúcom odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami.  

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 2, (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
každý je považovaný za originál, t.j. rovnakej právnej sily.  

3. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti 
explicitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, 
ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a 
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom 
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek 
omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. 
 
 
 V Zemplínskej Teplici, dňa 17.9.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________                                  ______________________________ 
             Zhotoviteľ                                                             Spolufinacovateľ 
  
 
 
 


