
DoHoDA o SpoLupruícl pRl lMpLEMENTÁclt nxčnÉHo pt-Áruu rRvnI-o uoRžnteLnÉHo
ErvnRcrtIcxÉHo ROZVOJA KoŠlCKÉHo servlospRÁvrurHo KRAJA (d,alej len ,,Dohoda"]
uzatvorená podl'a ustanovenia § 269 ods. Z zákona č.513/1991, Zb. obchodný zákonník v znení
neskoršícl-r predpisov medzi nasledovnými zmluvnýnri stranami:

(1) Košický samosprávny kra|

Sídlo

lČo
DlČ
v mene ktorom koná

(ďalej aj ako ,,KSK']

(Z') Obec Svinica

Sídlo
IČ0
DIČ

Námestie Maratónu mterl1, 042 66 Košice - Staré mesto,
SIovenská republika
35 541 016
2027624924
In8. Rastislav Trnka, predseda samosprávneho kra.ja

Svinica č.828, 044 45 Bidovce
003z47 67
2021245050

V mene ktorom koná Ing. Lubomír Šimko, starosta
(d'aIej aj ako ,,Partner"J

IKSK a Partner d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako,,Zmluvná
strana")

Vzhl'adom na to, že:

(A) KSK dňa 23. septembra 2020 uzaworil s Európskou lnvestičnou Bankou (d'alej aj ako
,,EIB") zmluvu o spolufinancovaní implementácie Programu energetickej efektívnosti
budov a zariadení, na základe ktorej dostal príIežitosť čerpať prostriedky z finančného
nástroja Európske1 investičnej banky ELENA [European Local Energy Assistance -

Európsky nástro' miestnej pomoci v oblasti energie) (d'alej len,,Zmluva ELENA");

(B) Poskytnutie finančných prostriedkov na základe Zmluvy ELENA je viazané na úspešnú
implementáciu Akčného plánu trvalo udržatel'ného energetického rozvoja Košického
samosprávneho kraja (ďalej len ,,Proiekt"J;

(C) Za účelom úspešnej implementácie Projektu Objednávatel'dňa25.08.ZO2L uverejnením
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č.2021/3 764-431285 v Dodatku k
Úradnému vestníku Európskej únie vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitnei zákazky na
predmet "Implementácia Akčného plánu trvalo udržatel'ného energetického rozvoja
Košického samosprávneho kraja" (d'alej len "Vere|né obstarávanie");

(Dl Na základe r4isledku Verejného obstarávania KSK uzatvoril s úspešným uchádzačom -
konzorciom poradcov s názvom ,,ELENA KSK" (d'alej aj ako ,,Poradca"J - zmluvu o
implementácii akčného plánu trvalo udržatel'ného energetického rozvoja Košického
samosprávneho kraja, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.januára ZOZ2 (d'a|ej aj ako
,,Zmluva o imp|ementácii troiektu"J;

a d'alej ked'že

(E) Predmetom Projektu je modernizácia / rekonštrukcia infraštruktúry, ktorei Vlastníkom
(prípadne správcom / užívatel'om) je aj Partner;



1.

7,7

(F] Nariadnu implementáciu Přojektu je nevyhnutná súčinnosť a aktívne zapojenie Partnera,
ktorý musí vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť prijať rozhodnutia, zabezpečIť
financovanie realizácie implementácie Projektu vrozsahu pripadajúcom na Partnera
a r,ykonať úkony nelyhnutné k tomu, aby bol Projekt ako celok riadne implementovaný;

sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody v nižšie stanovenom rozsahu.

účel oohody

Účelom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán o podmienkach plnenia a vzájomných
právach a povinnostiach Zmluvných strán, ktoré sú Zmluvné strany povinné dodržiavať,
aby zabezpečili úspešnú a včasnú implementáciu Projektu v súlade s rámcoi{foni
podmienkami stanovenými Zmluvou ELENA,

V súlade s naplnením účelu te.jto Dohody Partner jej podpisom závázne prehlasu.|e, že mu
sú známe všetky práva a povinnosti r,lplývajúce pre KSK zo zm|uvy ELENA a zmluly
o implementácii Projektu, ktoré vrozsahu časti projektu pripadajúcej na Partnera
podpisom tejto Dohody preberá a zavázuje sa ich plniť.

Predmet Dohody

Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán na spoločnom postupe pri
implementácii Projektu v spolupráci s Poradcom.

Predmetom Projektu je súbor navrhovaných investičných aktivít va na budovách a
vere'nom osvetlení ksk a partnersl§ich obcí, ktorý má priniesť qýrazné úspory energií a
zniženie zaťaženia ovzdušia v regióne. Za týmto účelom sa KSK v rámci Projektu zaviazal
lykonať (zabezpečiť implementáciu]

[a) Modernizáciu budov s celkovou podlahovou ploch ou 722 873 m2; z toho

(D 10 budov organizácli v zriaďovateťskej pósobnosti KSK škól, školslql,ch
internátov či administratívnych budov kraja s celkovou podlahovou
plochou 52 399 m2; a

(iD 45 budov maters\ých a základných škól, plavární, administratívnych
budov, kultúrnych domov, radníc, obecných úradov, ubytovní či
zdravotných stredísk v rámci spolupráce a za súčinnosti partners\l,ch
miest a obcí s celkovou podlahou plochou 70 474 m\ a

tb] v rámci spolupráce a za súčinnosti 8 partners}§ích miest a obcí modernizáciu
verejného osvetlenia v rozsahu 2 453 svetlených bodov, ktorých aktuálna
spotreba elektrickej energie v uvedených sústavách verejného osvetlenia je 591,9
MWh, pričom po ich modernizácií sa predpokladá dosiahnutie úspory vo qý,ške
325,6 MWh.

Z rozsahu Projektu uvedeného vbode 2.Z teito Dohody sa vrámci Pro'ektu vo vzťahu
k infraštruktúre Partnera [budovám / verejnému osvetleniu] predpokladá nasledovný
rozsah modernizácie budov / verejného osvetlenia Partnera:

(a] Vo vzťahu kbudovám Projekt predpokladá s modernizáciou budov Partnera
v rozsahu Stz mZ,, a

1,2
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2,4

2.5

ib) Vo vzťahu k verejnému osvetleniu Projekt predpokladá s modernizáciou
vereiného osvetlenia Partnera v rozsahu 0 svetlených bodov;

(ďalej aj ako ,,Prislúchaiúci rozsah Proiektu").

Partner 

'e 

povinný pri implementácií Projektu vo vlastnom mene, s vlastným finančným
krytím ana vlastnú zodpovednosť prijať a/alebo vykonať akéko}'vek a všetky
rozhodnutia a úkony, nevyhnutné ktomu, aby došlo k včasnej a riadne; implementácií
Prislúchajúceho rozsahu Projektu zo strany Partnera vsúlade spodmienkami Zmluvy
ELENA.

Na tieto účely sa Partner zavázuie KSK a Poradcovi poskytnúť všetku súčinnosť
nevyhnutnú k tomu, aby Poradca mohol vo vzťahu k infraštruktúre Partnera spada.iúcej
pod Prislúchajúci rozsah Projektu, resp. vo vzťahu k samotnému Prislúchajúcemu
rozsahu Projektu, riadne a včas v sú}ade so Zmluvou o implementácii Projektu

[a] vykonať všetky služby technického poradenstva, právneho
poradenstva,poradenstva vo verejnom obstarávaní, finančného poradenstva
a služby projektového manažmentu, ako to vyplýva z bodu 3.4 Zmluvy
o impIementácii Proiektu; a

(b] aby bol Poradca schopný v rámci implementácie Pro|ektu KSK riadne a včas dodať
všetky qistupy ako sú popísané vbode 3,5 Zmluvy o implementácii Projektu,
osobitne tak l1/pracovať všetky technické podklady, ,,ypracovať všetky súťažné
podklady a zrealizovať všetky verejné obstarávania na modernizáciu
Prislúchajúceho rozsahu Pro jektu.

Podl'a Zmluvy o implementácii Proiektu ie Poradca povinný dodať a zrealizovať rozsah
všetlých vyššie uVedených aktiVít do 37.72.2023.

Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že rozsah spolupráce podl'a te)to Dohody -
zabezpečenie realizácie modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry vrozsahu podl'a
bodu 2.2 tejto Dohody - v rámci Pro.iektu zároveň predpokladá naplnenie tzv. Faktora
pákového efektu (ako je tento pojem definovaný vZmluve o implementácii Proiektu
vychádzaiúc z definície podl'a Zmluvy ELENA ako ,,Laverage Factor"J, ktorý vyjadruje
pomer medzi celkovými investičnými nákladmi Pro.jektu a celkovými finančnými zdrojmi
Proiektu podl'a Zmluvy ELENA, ktoré boli vyčlenené na služby Poradcu v súvislosti
s implementáciou Pro;'ektu. Faktor pákového efektu má podl'a Zmluvy ELENA dosiahnuť
hodnotu 20-násobku sumy konečného financovania poskytnutého zo strany ElB na konci
Projektu. Cie]'om KSK [ako KSK deklarovalo v rámci ZmIui,y o implementácii Prolektu) je
však zabezpečiť v rámci infraštruktúry KSK a partnerslgích obcí vrátane Partnera rozsah
modernizovanej infraštruktúry a obiem investícií na jej modernizáciu tak aby Faktor
pákového efektu dosiahol až 25-násobok sumy konečného financovania poskytnutého zo
strany EIB na konci Pro;ektu

Za účelom úspešnej implementácie Proiektu a naplnenia Faktora pákového efektu sa
ZmluVné strany Zavázujú vyvinúť všetko úsilie, poskytnúť si všetku súčinnosť, aktívne sa
zapájať a aktívne vzájomne spolupracovať na všetloých aktivitách smerujúcich
k naplneniu tohto spoločného ciel'a KSK. Ak niektoré aspekty spolupráce nie sú touto
Dohodou ql,slovne dojednané, Zmluvné strany budú v dobrei viere hl'adať spósob a iné
formy spoIupráce, ktoré bude možné s prihliadnutím na definovaný účel Dohody a termín
realizácie Projektu od nich rozumne a primerane očakáVať tah aby bol účel teito Dohody
naplnený,

Partner sa zavázule, že pri.ime všetky vhodné opatrenia na zverejnenie skutočnosti, že

2.6

z,7

z.ó
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J,

3.1

realizácia Projektu ELENA je financovaná prostredníctvom finančnej podpory Európskej
únie z nástroja ELENA v rámci programu Horizont 2020. Tieto opatrenia zahíňajú
propagačné činnosti na podporu úlohy nástroja ELENA.

Partner sa súčasne zavázuje zabezpečiť publicitu realizácie Proiektu v nasledovnom
minimálnom rozsahu:

- AkákolVek komunikácia, správa alebo publikácia o realizácii Pro.iektu ELENA
vrátane propagácie realizácie projektu musí uvádzať, že daný Projekt je realizovaný v
spolupráci s KSK a na realizáciu projektu sa poskytlo financovanie EIB z nástroja ELENA
v rámci programu Horizont 2020.

- Partner najneskór do 30 dní od uzavretia Dohody zverejní na webove.j stránke
Partnera informáciu o tom, že v spolupráci s KSK sa začala realizáciu projektu ELENA,

- Každ,á budova Partnera, na ktore.j bude prebiehať realízácia Projektu bude
viditernou formou označená logom KSK a logom EIB spolu s informáciou o tom, že na
danom objekte prebieha v spoIupráci s KSK a EIB realizácia Projektu ELENA.

Financovanie implementácie Proj ektu

V súvislosti s implementáciou Projektu podl'a článku I.4 osobitných podmienok Zmluly
ELENA EIB KSK preplatí 90 7o oprávnených nákladov (Eligible CostsJ, pričom vo zlyšku
náklady na implementáciu Projektu nesie KSK,

Z uvedeného dóvodu sa zmluvné strany tejto Dohody zhodli na tom, že 

'e 

spravodlivé, aby
každý partner Projektu (vrátane KSK a PartneraJ, znášal náklady na implementáciu
Projektu, vo qfške v ktorej nebudú preplatené zo strany EIB podťa Zmluvy ELENA,
v pomere určenom podra te.ito Dohody. Pre určenie pomeru, vakom budú jednotliví
partneri Projektu znášať tieto náklady sa Zmluvné strany dohodli (a rovnako to bude
platiť pre ostatných partnerov Projektu], že Partner bude tieto náklady znášať v rozsahu
vypočítanom nasledovným postupom:

("J Pre náklady na implementáciu Projektu [najmá náklady na služby PoradcuJ
vzťahujúce sa k modernizácii budov budú náklady rozpočítané nasledovným
Vzorcom

Nn = NgN x (Pzr 1 722 813)

kde

Nn znamená celkoq.í náklad v eurách, ktorý bude niesť Partner v súvislosti
s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu k budovám

NsN znamená celkolý náklad na implementáciu Projektu v rozsahu, v akom sa
týka modernizácie budov avakom nebude po finálnom zúčtovaní
preplatený zo strany EIB

Pgp znamená podlahová plocha budov Partnera vrámci Prislúchajúceho
rozsahu Projektu podl'a bodu 2.3(aJ teito Dohody.

Pre náklady na implementáciu Projektu (najmá náklady na služby Poradcu)
vzťahujúce sa k modernizácii verejného osvetlenia budú náklady rozpočítané
nasledovným vzorcom

(b]
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J.J

3.4

Nvo=Nvolx(PygplZ453)

kde

Nyg znamená celkový náklad veurách, ktorý bude niesť Partner vsúvislosti
s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu kverejnému
osVet]eniu

Nvorv znamená celkoqf náklad na implementáciu Proiektu v rozsahu, V akom sa
qíka modernizácie vere|ného osvetlenia avakom nebude po finálnom
ZÚČtovaní preplatený Zo strany EIB

PVoP znamená poČet svetlených bodov verejného osvetlenia Partnera vrámci
Prislúchajúceho rozsahu Projektu podl'a bodu 2.3[bJ teito Dohody.

Celkové náklady na implementáciu Projeldu ktoré bude niesť Partner v súvislosti
s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu k budovám a vere.jnému
osvetleniu Partnera, ato náklady na služby Poradcu vyčíslené podl'a bodu 3.2 tejto
Dohody, sa Partner zavázuje uhradiť KSK v celkovej qý,ške 359,74Eur, a to na.jnesk6r do
1 kalendárneho mesiaca po fináInom zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu
medzi KSK a EIB na základe Zmluvy ELENA. Oznámenie o vykonaní finálneho zúčtovania
bude Partnerovi zaslané písomnou formou.

Podrobná špecifikácia rozpisu nákladov na implementáciu Projektu budov
resp. verejného osvetlenia Partnera, je uvedená V prílohe tejto Dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, že zúčtovanie nákladov na implementáciu Projektu podl'a
bodu 3.2 tejto Zmluvy vykona.iú až po finálnom zúčtovaní nákladov na implementáciu
Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluq/ ELENA.

Vo vzťahu k nákladom na samotnú modernizáciu infraštruktúry a súvisiace služby
fpredmet zákaziek realizovaných v rámci implementácie ProiektuJ v rámci samotnej
implementácie Prislúchaiúceho rozsahu Projektu platia nasledovné pravidlá:

("J Ciel'om Pro.iektu .je realizácia modernizácie infraštruktúry s maximálnym
využitím financovania nákladov z budúcich energetick;rch a iných prevádzkoq/ch
úspor generovaných modernizáciou, najmá, nie však výlučne, v intenciách zákona
č.3Z1,/2074 Z, z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov, avšak
s možnosťou využitia aj iných foriem započítania budúcich úspor do nákladove|
bilancie projektu, t. |, s minimalizáciou zaťaženia budúcich rozpočtoqých období
Partnera.

(b) V nadváznosti na lyššie uvedené, hoci sa predpokladá, že realizácia Proje}<tu

vygeneruje dostatočné energetické a iné úspory v takej qý,ške, že dokážu pokryt
všetky vtýdavky (investičné ai prevádzkovéJ na realizáciu Projektu, nie je

vylúčené, že vo vzťahu k infraštruktúre v rámci Prislúchajúceho rozsahu Projektu
táto bilancia úspor a nákladov nebude úplne dosiahnutá. Partner berie na
vedomie, že odhadovaná bilancia nákladov a potenciálnych úspor pre realizáciu
Prislúchajúceho rozsahu Projektu totiž bude spracovaná až v rámci vrýstupov
Poradcu počas implementácie Projektu, Táto bilancia zároveň bude lychádzať zo
skutkoqích zistení a miestneho šetrenia, ktoré budú reflektovať skutočný
obiektívny stav infraštruktúry Partnera, náklady potrebné na ieho rekonštrukciu
a odhadovaný potenciál úspor, ktoré táto rekonštrukcia móže priniesť.
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(c) Preto berúc do úvahy, že ku dňu podpisu tejto Dohody nie je úplne možné
predpokladať skutočnú nákladovo-úsporovú bilanciu Prislúchajúceho rozsahu
pro.|ektu a napriek tomu, že Projekt ako celok ie orientovaný na maxima}izáciu
\,yužitia financovania nákladov z budúcich energeticlgích a iných prevádzkov,ých
úspor generovaných modernizáciou, tak v prípade, ak objektívne nebude možné
realizovať Prislúchajúci rozsah Projektu výlučne z budúcich úspor dosiahnutých
jeho realizáciou, Pařtner sa zavázuje, že

Iiil]

zabezpeči dofinancovanie PrisIúchajúceho rozsahu Proiektu z vlastných
zdroiov; alebo

ak to bude možné a písomne akceptované Zo strany KsK a ostatných
partnerov zapojených do Projektu, bude akceptovať začlenenie
Prislúchajúceho rozsahu Projektu do spojeného verejného obstarávania
s inou časťou Projektu ta( aby bola nákladovo-úsporová bilancia tejto
(spojenej) časti Projektu zachovaná hoci na úkor nad-úspory ostatnej časti
Projektu s ktorou bude Prislúchajúci rozsah Projektu (alebo jeho časť]
spojený; alebo

nahradí všetky zqišené náklady KSK, ktoré KSK móžu vzniknúť z dóvodu
povinnosti kompenzácie voči EIB či krátenia miery financovania
implementácie Projektu zo strany EIB r,lwolanej qfm, že určitá časť
Prislúchajúceho rozsahu Projektu nebola zo strany Partnera realizovaná
(najmá v dósledku nedosiahnutia Faktora pákového efektuJ,

Partner zodpovedá vo vzťahu k realizácii Projektu ýlučne v rozsahu, v ktorom sa Projekt
dotýka Prislúchajúceho rozsahu Projektu. Realizáciou Prislúchajúceho rozsahu Projektu
zo strany Partnera zároveň Partner nepreberá žiadnu zodpovednosť za závázky tretích
strán [KsK a ostatných partnerov, t.i. miest a obci] zapojených do Projektu.

Verejné obstarávanie

S ohl'adom na skutočnosť, že (iJ Projekt je realizovaný ako celok a zahíňa aktívnu účasť
nie len Partnera, ale aj ostatných partnerslqích miest a obcí a (iiJ že spósob a rozsah
zabezpečenia verejných obstarávaní na realizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu dnes
nie je objektívne možné definovať a bude definovaný až na zák\ad,e odporúčaní a záverov
Poradcu vprocese implementácie Projektu, Paftner vo vzťahu k implementácií
Prislúchajúceho rozsahu Projektu berie na vedomie, a zavázuje sa dodržiavať nasledovné
pravidlá:

[a] Realizácia verejných obstarávaní bude realizovaná jednou z foriem postupov
podl'a zákona č. 343/2075 Z, z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Zákon
o vereinom obstarávaní" alebo skrátene aj ako ,,ZVO"], pričom proces verejného
obstarávania bude procesne zabezpečovať Poradca;

(b] V prípade ak to bude vhodné s ohl'adom na odporúčania Poradcu, Partner bude
akceptovať, že rozsah modernizácie infraštruktúry spadajúcej pod Prislúchajúci
rozsah Projektu móže byt predmetom spoločného verejného obstarávania
v rozsahu podl'a § 16 ZVO spolu s modernizáciou infraštruktúry iných miest a obcí
zapojených do Projektu; a

(i)

(ii)

3.5

4.

4,1
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4.2

(c) Vrámci procesu verejného obstarávania [verejných obstarávaní) bezodkladne
prijme a/alebo i,ykoná akékoi'vek a všetky rozhodnutia a úkony smerujúce
k úspešnému ukončeniu verejných obstarávaní (podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom] modernizácie všetkej infraštruktúry spadajúcej pod Prislúchajúci
rozsah Projektu.

Ak to bude potrebné Partner sa zavázuje Poradcovi udeliť osobitné písomné
plnomocenstvo na reaIizáciu verejných obstarávaní spojených s implementáciou
Prislúchajúceho rozsahu Projektu a iné úkony, ktoré s plnením služieb Poradcu móžu byť
spojené.

Náklady zákazky Prislúchajúceho rozsahu Projektu Partnera, ako výsledok procesu
verejného obstarávania, znáša v ce]om rozsahu Partner.

Zodpovednosť

Vprípade, ak bude Partner svoiim konaním alebo nekonaním znemožňovať
implementáciu Projektu v Prislúchajúcom rozsahu Projektu alebo v d6sledku porušenia
závázkov lypllfvajúcich Partnerovi z tejto Dohody určitá časť Prislúchajúceho rozsahu
Projektu nebude zo strany Partnera realizovaná, Partner nahradí KSK náklady, ktoré KSK
móžu vzniknúť z dóvodu, že určitá časť Prislúchajúceho rozsahu Pro.jektu nebola zo
strany Partnera realizovaná, ato najneskór do ]. kalendárneho mesiaca po finálnom
zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluvy
ELENA.

V ostatných prípadoch sa vo vzťahu k zodpovednosti Partnera uplatňuie úprava podl'a
všeobecne závázných právnych predpisov,

Vprípade, ak nedójde krealizácii Prislúchajúceho rozsahu Projektu z alqí,chkol'vek
dóvodov avakomkol'vek rozsahu fokrem objektívnych príčin], na strane Partnera, sa
Partner zavázuje nahradiť KSK náklady na implementáciu Projektu vyčísIené podl'a bodu
3.2 tejto Dohody, ato najneskór do 1kalendárneho mesiaca po finálnom zúčtovaní
nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a ElB na základe Zmluvy ELENA.

Trvanie a ukončenie Dohody

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vsúlade s príslušnými právnymi
predpismi.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to až do ukončenia všet§ích aktivít Projektu
a splnenie všethi,ch povinností Zmluvných strán vypllfizajúcich z tejto Dohody, Zmlur,y
ELENA a Zmluly o implementácii proiektu,

Túto Dohodu je možné predčasne ukončiť:

(a] písomnou dohodou Zmluvných strán;

(b] odstúpením od Dohody zo strany príslušnej Zmluvnej strany v súlade s
podmienkami tejto Dohody; a

Raždá zo Zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od tejto Dohody v prípade
podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou za predpokladu,
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6,5

6.6

7.

7.7

7.Z

že, ak ide o odstránite]]né porušenie, porušujúca Zmluvná strana takéto porušenie
neodstráni ani v dodatočnej primeranej ]ehote poskytnute]'zo strany druhej Zmluvnej
strany.

Za podstatné porušenie Dohody sa považuje ak

(a] Partner marí realizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu v takom rozsahu, ktorý
ohrozuje úspešnú implementáciu Pro,ektu a/alebo naplnenie Faktora pákového
efektu;

tb] Partner opakovane a/alebo a;' jednorazovo, avšak po dobu dlhšiu ako je

s prihliadnutím na okolnosti primerané, neposkytuje súčinnosť na ktorú sa
zaviazal podl'a tejto Dohody (naimá podl'a článku 2 Dohody];

(c] ak Partner alebo KSK iným spósobom marí alebo ohrozuje úspešnú
implementáciu Projektu a/alebo naplnenie Faktora pákového efektu.

Každá zo Zm|uvnýclr strán má právo písomne odstúpil'od teito Dohody ak nastanú objektívne
dóvody nezávislé od Znrluvných strán, ktoré zabraňujú, znemožňujú alebo maria
implenrentáciu Projektu alebo pre ktoré nieje možné pokračovať v d'alších akivitách Projektu.

KSK je oprávnený lrypovedat' túto Dohodu v prípade, ak je z alcýchkol'vek dóvodov rnožné
predpokladať, že móže byt ohrozená úspešná implementácia Projektu v rozsahu podl'a Znrluvy
ELENA a./alebo v prípade ak by malo z akéhokolVek dóvodu dój sť k tomu, že zo strany EIB
by nemalo bl,t'poskytnuté financovanie implementácie Projektu v celom rozsahu podl'a bodu
3.1 tejto Dohody. Výpoved' musí bl,t písonrná pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína
plynúť prrlým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení r,^jpovede druhej zm)uvnej strane.

záverečné ustanovenia

Partner qrhlasuje, že sa pred podpisom tejto Dohody oboznámil so znením Zmluvy ELENA
a znením Zmluly o implementácii Projektu.

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Dohode sa riadia príslušnýmí
ustanoveniami všeobecne závázných právnych predpisov platných a účinných v
Slovenskej republike.

Ak Zmluvná strana neuplatní niektoré svoje oprávnenie podl'a tejto Dohody, alebo ak si
nevyžiada plnenie niektorého z ustanovení tejto Dohody od druhej Zmluvnei strany,
nebude sa to vykladať ako súčasné alebo budúce vzdanie sa práva z tejto Dohody, ani to
nebude mať vplyv na možnosť Zmluvnej strany násIedne si uplatňovať akékol'vek práva
z tejto Dohody.

Každé ustanovenie teito Dohody sa, pokial' je to možné, vyk}adá ta[ aby bolo účinné
a platné podl'a platných právnych predpisov. Pokial'by však niektoré ustanovenie tejto
Dohody bolo podl'a platných právnych predprsov nelymáhatel'né alebo neplatné,
nedotkne sa to platnosti alebo vymáhatel'nosti ostatných ustanovení te'to Dohody, ktoré
budú i nad'alej závázné a v plnom rozsahu platné a účinné, V prípade takeito
nevymáhatel'nosti aIebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobre;'viere rokovať, aby sa
dohodli na úpravách alebo dodatkoch k teito Dohody, ktoré sú potrebné na naplnenie
účelu tejto Dohody a ktoré si lryžaduje takáto neplatnosť alebo nevymáhatel'nosť.

Dohoda sa móže rneniť alebo dopÍňať iba prostredníctvom písomných dodatkov, ktoré
podpísali Zmluvné strany, vždy v rozsahu a spósobom v súlade príslušnými právnymi

7,3

7.4

7.5
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7,6

7.7

predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti
podl'a teito Dohody si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne.
Písomnosťou obsahujúcou právne ,;1iznamné skutočnosti sa na účely teito Dohody
rozumie najmá odstúpenie od Dohody alebo vrýpoveď. Zmluvné strany sa dohodli, že ich
vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto Dohody,
pokial' z Dohody nevypltýva inak, Až do okamihu doručenia písomného oznámenia
o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená
v záhlaví Dohody.

Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej
doručenia na adresu podl'a predchádzajúceho bodu tohto článku Dohody. Za deň
doručenia zásielk7 sa považuje a.i deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky spáť
odosielatel'ovi, iked' sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná
zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane
okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať,

Táto Zmluva je lyhotovená v štyroch [4] vyhotoveniach s povahou originálu po dvoch (2)
!T/hotoveniach pre každú Zmluvnú stranu.

ZmluVné Strany !yhlasujú, že si ZmluVu prečítali, jej zneniu porozumeli, že znenie Zmluly
ie určité a zrozumltel'né, že obsah Zmluly ie v súlade s ich skutočnou a slobodnou v6l'ou
a na dókaz vyššie uvedeného Zmluvné strany túto ZmIuvu podpisuiú.

7.9

VKošiciachdňa tO] 2 3 _lg 20n

Za Košický samosprávny krai

V [.] dňa [.]
..i',,,,,., , ]] , ;',, ,{,o -a

za partnera:

Ing. Rastislav Trnka
predseda samosprávneho kraja
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)Ing. llubomír Šimko
starosta
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Príloha k DoHoDE 0 sPoLUPRÁCI PRI IMPLEMENTÁCII AKČNEHo PLÁNU TRVALO
UDRžATEtNEHo ENERGETICKEHo RoZVO]A KOŠICKÉHo SAMOsPRÁVN EHo t(RÁ]A

Zoznambudov f systému vererného osvetlenia

obec svinica

v7,orec,.

359,74 Eur = 86 291 (572 / 7ZZ 8I3)


