
DOHODA O SPOLUPRÁCI 
NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI PRE PROJEKT 

S NÁZVOM 
,,TROJMEDZIE BEZ BARIÉR – ETAPA I.“ 

 
Uzavretá dňa 27. októbra 2017 na Obecnom úrade Obce Istebna medzi 
partnermi projektu:  
 
Obec Istebna, 43-470 Istebna 1000 
IČO: 000545142, DIČ: 5482676134 
Zastúpená: Henrykom Gazurekom – starostom Obce Istebna, 
 
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189 
IČO: 00313980, DIČ: 2020552985 
Zastúpená: Pavlom Gomolom – starostom Obce Čierne, 
 
Obec Hrčava, Hrčava 53, 739 98 
IČO: 00296732 
Zastúpená: Petrom Staňom – starostom Obce Hrčava 
 
Ďalej ako ,,Partneri“.  

§ 1. 

1. Predmetom dohody je vypracovanie dokumentácie k žiadosti pre projekt 
„Trojmedzie bez bariér – etapa I.“ (ďalej len ,,dokumentácia“) spôsobom 
v súlade s očakávaniami všetkých strán dohody a podmienkami výzvy 
na predkladanie žiadosti o spolufinancovanie pre prvú prioritnú os „Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti“ Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko. 

2. Účelom dohody je predloženie trojstrannej žiadosti o spolufinancovanie 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v termíne do 10. novembra 2017 
a v prípade schválenia spolufinancovania implementácia podujatí 
zaplánovaných v žiadosti. 

§ 2. 

Zmluvne strany sa dohodli, že:  

1. Obec Istebna bude Vedúcim partnerom projektu, 

2. Obec Istebna uzavrie zmluvu s dodávateľom s cieľom vypracovať kompletnú 
dokumentáciu pre všetkých partnerov, 

3. Budú aktívne spolupracovať medzi sebou a s dodávateľom dokumentácie, 

4. Poskytnú dokumenty potrebné na prípravu dokumentácie, 

5. Zaväzujú sa získať všetky potrebné na prípravu dokumentácie doklady na 
predloženie žiadosti o spolufinancovanie a realizáciu úlohy, 



6. Vyhlasujú že, sa budú spoločne podieľať ma spolufinancovaní nákladov na 
prípravu dokumentácie. 

 

§ 3. 

1. Partneri dohodli nasledujúci percentuálny podiel v nákladoch na vypracovanie 
technickej dokumentácie spolu so získaním  povolenia na stavebné 
obhospodárenie vo výške:  
a) Obec Istebna:  40 % tj. 9.348,00 PLN (4.920 + (11.070 PLN * 40 %)) 
b) Obec Čierne: 40 % tj. 8.733,00 PLN (4.305 + (11.070 PLN * 40 %)) 
c) Obec Hrčava: 20 % tj. 6.519,00 PLN (4.305 + (11.070 PLN * 20 %)) 

          čo spolu činí sumu: 24.600,00 PLN. 
2. Obec Istebna hradí náklady na vyhotovenie dokumentácie, a Partneri 

v termíne do 14 dní odo dňa obdŕžania Obcou Istebna faktúry DPH vrátia jej 
svoje podiely, uvedené v bode 1 vo forme dotácie pre Obec Istebna.  

3. Obec Istebna bezodkladne poinformuje elektronickou cestou svojich partnerov 
o obdŕžaní faktúry za vyhotovenie dokumentácie.  

4. Táto dohoda je základom pre odoslanie obci Istebna dotáciu nasledujúcim 
spôsobom: 
4.1 Obec Čierne poukáže dotáciu na vypracovanie technickej dokumentácie 

vo výške uvedenej v § 3 bod 2 písm. b) na bankový účet Obce Istebna 
č. PL70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 Bank Spoldzielczy Ustroń 
O/Istebna, SWIFT: POLUPLPR. 

4.2  Obec Hrčava poukáže dotáciu na dotáciu na vypracovanie technickej 
dokumentácie vo výške uvedenej v § 3 bod 2 písm. b) na bankový účet 
Obce Istebna č. PL70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 Bank Spoldzielczy 
Ustroń O/Istebna, SWIFT: POLUPLPR. 

 

§ 4. 

1. Zmluvné strany menujú nasledujúce kontaktné osoby pre pracovný kontakt 
počas vyhotovenia dokumentácie: 
a) Obec Istebna – Anna Pilch-Rucka,  
adresa e-mail: fundusze@istebna.eu;  
tel. +48 855 65 00 kl. 45 
b) Obec Čierne - Mária Stráňavová,  
adresa e-mail: maria.stranavova@gmail.com 
tel.: +421 905 691 978 
c) Obec Hrčava - Taťána Lasotová 
adresa e-mail: t.lasotova@obechrcava.cz 
tel.: +420 724 055 077 

2. Partneri sa zaväzujú vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré 
môžu negatívne ovplyvniť termíny a rozsah plánovaných aktivít a monitorovať 
postup realizácie. 

§ 5. 

1.Všetky zmeny k tejto dohode sa môžu urobiť vo forme písomného dodatku 
podpísaného všetkými stranami, inak sú neplatné. 



2.Partneri sa zaväzujú realizovať úlohy, ak nevzniknú okolnosti ktoré spôsobia 
nevyhnutnosť odstúpiť od účasti. V situácii, keď jeden z Partnerov odstúpi od 
realizácie ostatní Partneri, ak to bude možne, budú pokračovať v naplnení cieľov. 

§ 6. 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými stranami. 

2. Dohoda sa uzatvára do času vyhlásenia výsledkov výzvy (plánovaný termín 
vyhlásenia výsledkov je jún 2018). 

§ 7. 

Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch po 1 exemplári pre každú zo strán v jeho 
jazykovej verzii. 

 

Podpisy a pečiatky partnerov dohody 

 

 

 

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

Obec Istebna  

Henryk Gazurek- starosta Obce Istebna     

 

 

 

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

Obec Čierne  

Pavol Gomola - starosta Obce Čierne      

 

 

 

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

Obec Hrčava  

Peter Staňo - starosta Obce Hrčava     


