
Z M L U V A  O  Z D R U Ž E N Í   F I N A N Č N Ý CH   P R O S T R I E D K O V  

A  V Z Á J O M N E J   S P O L U P R Á C I 

 

 

uzavretá v súlade s § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade 

s uznesením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 45/2021 z  26. riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 29. marca 2021.  

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Nitriansky samosprávny kraj  Rázusova 2A, 949 01  Nitra  

Zastúpený:     doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., 

predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja 

IČO:                                                 37861298  

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     SK35 8180 0000 0070 0031 5530  

             

(ďalej len „NSK“) 

a 

 

Rímskokatolícka cirkev             Kalvária 1, 949 01 Nitra 

Farnosť Nitra - Kalvária 

Zastúpená:                                    ThLic. Igorom Kráľom, PhD.  

                                                    Správcom farnosti Nitra - Kalvária  

IČO:      31197850 

DIČ:                 2022173769 

Bankové spojenie:    VÚB Banka 

Číslo účtu:                                                SK59 0200 0000 0044 2717 6855 

Právna forma:                                                721- Cirkevná organizácia 

Nie je platca DPH      

 

(ďalej len „Farnosť Nitra - Kalvária“) 

 

NSK a Farnosť Nitra - Kalvária  (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností uzatvárajú 

medzi sebou túto Zmluvu: 

 

 

  PREAMBULA 

 

Farnosť Nitra - Kalvária ako vlastník a správca má záujem na rekonštrukcii a 

revitalizácii architektonického komplexu Kalvárie v Nitre ako kultúrnej pamiatky v záujme jej 

využívania pre širokú verejnosť. 
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NSK dlhodobo podporuje rozvoj kultúry a obnovu kultúrnych pamiatok na svojom 

území v záujme ich zachovania pre súčasnú a budúce generácie, ale aj v záujme 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom regióne.  

Zmluvné strany konštatujú, že v rámci územnej pôsobnosti NSK je nevyhnutné 

uskutočňovať obnovu a rekonštrukciu pamiatok mimoriadneho kultúrneho a historického 

významu, medzi ktoré patrí aj architektonický komplex Kalvárie v Nitre. Vzhľadom na 

potrebu zabezpečenia finančných zdrojov na obnovu a rekonštrukciu architektonického 

komplexu Kalvárie v Nitre sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.  

 

     

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY A TRVANIE ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je dohoda Zmluvných strán o združení finančných prostriedkov a 

vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela – rekonštrukcie a revitalizácie 

Pamiatkového objektu  Komplex - Kalvária č. ÚZPF 11664, 1499: v rekonštrukcii strešnej 

krytiny, v komplexnej rekonštrukcii interiérov, reštaurovaní reliéfov, renovácii mreží a 

okeníc reliéfov kaplniek zastavení Krížovej cesty, kaplniek sv. Anny a Najsvätejšej Trojice 

a rekonštrukcii exteriéru a interiéru pútnického kostola Nanebovzatia Panny Márie, (ďalej 

len „Dielo“).  

2. Dielo bude realizované komplexnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru pútnického 

kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je vedený ako NKP v ÚZPF pod číslom 1499, 

zapísaným na LV číslo: 7514, k.ú. Nitra, vlastník Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - 

Kalvária, Kalvária 1, 949 01 Nitra. Vo veci kaplniek zastavení Krížovej cesty a kaplniek 

sv. Anny a Najsvätejšej Trojice bude dielo realizované kompletnou rekonštrukciou 

súvisiacou s reštaurovaním a rekonštrukciou interiérov kaplniek, rekonštrukciou strešnej 

krytiny kaplniek na pamiatkovom objekte Komplex - Kalvária č. ÚZPF 11664, zapísaným 

na LV číslo: 7514, k.ú. Nitra, vlastník Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária, 

Kalvária 1, 949 01 Nitra.  

3. Pre zrealizovanie tohto Diela boli doteraz vydané nasledujúce rozhodnutia a stanoviská 

Krajského pamiatkového úradu v Nitre: č. KPUNR-2015/21451-2/76579/Dan 

(30.10.2015); KPUNR-2016/25663-2/98885/Dan (15.12.2016); č. KPUNR-2017/9076-

2/22797/DAN (24.03.2017); č. KPUNR-2020/18895-2/76343/DAN (24.9.2020); KPUNR-

2020/21431-2/88212/DAN (28.10.2020); KPUNR-2020/23052-2/95579/DAN 

(25.11.2020); KPUNR-2021/2455-2/7181/DAN (3.2.2021), KPUNR-2021/4914-

2/16603/DAN (5.3.2021). 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023, najneskôr do doby ukončenia 

realizácie Diela, vyúčtovania nákladov na jeho realizáciu, a majetkovo-právneho 

vysporiadania Diela v zmysle tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že investorom a realizátorom Diela bude Farnosť Nitra - 

Kalvária. 

6. Táto Zmluva zaniká: 

a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, 

b) vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť 

podpísaná obidvomi Zmluvnými stranami inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade 

končí dňom určeným v dohode, 

c) písomným odstúpením jednej zo Zmluvných strán, ak dôjde k porušeniu niektorej z 

povinností stanovených v tejto Zmluve a nedôjde k náprave ani na základe písomnej 

výzvy s poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty. Písomne vyzvať na odstránenie 

porušenia povinností stanovených v tejto Zmluve podľa predchádzajúcej vety môže 
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ktorýkoľvek z účastníkov tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy, Zmluva 

zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia druhému účastníkovi Zmluvy. 

Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na nevysporiadané práva a povinnosti Zmluvných 

strán počas existencie tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. III. 

VÝŠKA ZDRUŽENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

1. Na základe spracovaného rozpočtu I. etapy rekonštrukčných a revitalizačných prác 

objektov uvedených v Prílohe č 1, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, celková cena 

združených finančných prostriedkov spolu s DPH predstavuje sumu predpokladaných 

nákladov 210 000,-€ (slovom: dvestodesaťtisíc eur), a preto sa Zmluvné strany dohodli na 

združení finančných prostriedkov nasledovne: 

a) Farnosť Nitra - Kalvária sa bude podieľať na financovaní Diela sumou vo výške 

105 000 € s DPH. Finančné prostriedky budú poskytnuté z vlastných zdrojov 

Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Nitra – Kalvária. 

b) NSK sa bude podieľať na financovaní Diela maximálnou a konečnou sumou vo výške 

105 000,- € s DPH.  Finančné prostriedky budú poskytnuté z rozpočtu NSK. 

Sumy sú zaťažené aktuálne platnou sadzbou DPH v čase uzavretia Zmluvy. Pri zmene 

sadzby DPH sa dohodnuté podmienky zmluvy nemenia. 

2. Výška reálnych nákladov bude Zmluvným stranám preukázaná záväznou cenovou 

ponukou zhotoviteľov, na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zhotoviteľ“), spolu s 

oceneným výkazom výmer. 

3. Na financovaní prípadných prác naviac vzniknutých pri realizácii Diela sa bude podieľať 

výlučne Farnosť Nitra-Kalvária z vlastných finančných prostriedkov. Na tieto finančné 

prostriedky sa nevzťahuje žiadne z ustanovení tejto zmluvy.   

4. Finančné prostriedky budú združené na osobitnom účte zriadenom Farnosťou Nitra – 

Kalvária: VÚB Banka, IBAN SK59 0200 0000 0044 2717 6855 a budú slúžiť výlučne na 

realizáciu predmetu Zmluvy. Finančné prostriedky zložené Zmluvnými stranami je 

Farnosť Nitra – Kalvária  oprávnená a súčasne povinná použiť výlučne na zabezpečenie 

realizácie Diela. 

5. NSK sa zaväzuje, že finančné prostriedky poukáže na účet Farnosti Nitra – Kalvária  

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom v termíne do 30 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že disponovať so 

združenými finančnými prostriedkami bude Farnosť Nitra - Kalvária. 

6. NSK má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave združených finančných prostriedkov a 

v prípade, ak o to požiada, Farnosť Nitra - Kalvária je povinná sprístupniť všetky doklady 

súvisiace so  združením finančných prostriedkov k nahliadnutiu. 

7. V prípade, že Dielo nebude zrealizované, Farnosť Nitra – Kalvária je povinná združené 

finančné prostriedky vrátiť na účet NSK uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe 

písomnej výzvy zo strany NSK. V prípade, ak by už bola časť Diela zrealizovaná, vráti 

Farnosť Nitra Kalvária NSK alikvotnú časť poukázaných finančných prostriedkov, ktorá 

zodpovedá nezrealizovanej časti príslušných stavebných objektov. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že výnosy zo združených finančných prostriedkov sa považujú 

za združené finančné prostriedky podľa tejto Zmluvy a vzťahuje sa na nerovnaký režim. 
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ČLÁNOK IV. 

SPOLUVLASTNÍCKE PODIELY 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že majetok nadobudnutý realizáciou Diela bude na 

základe tejto Zmluvy po ukončení realizácie Diela vo vlastníctve Farnosti Nitra - Kalvária.  

2. Po realizácii Diela Farnosť Nitra - Kalvária predloží NSK komplexnú správu o vyhotovení 

Diela a vyúčtovanie skutočných nákladov. 

3. Farnosť Nitra - Kalvária predloží do 60 dní od ukončenia realizácie Diela  podpísanú 

Zmluvu o bezodplatnom prevode Diela do spoluvlastníctva NSK. 

4. NSK predloží do 30 dní od prevodu Diela  podpísanú Zmluvu o odpredaji a prevode 

spoluvlastníckeho podielu Diela za symbolické 1,- € do vlastníctva Farnosti Nitra – 

Kalvária. 

 

 

ČLÁNOK V.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Na zabezpečenie predmetu zmluvy je každá zmluvná strana povinná zabezpečiť 

finančné prostriedky v rozsahu určenom touto zmluvou a zdržať sa akejkoľvek 

činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť realizáciu Diela.  

2. Zmluvné strany sú oprávnené vykonávať kontrolu prebiehajúcich prác na mieste 

realizácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a každá 

zmluvná strana má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie o všetkých 

veciach týkajúcich sa realizácie diela.  

3. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prechádzajú všetky práva a povinnosti investora 

a realizátora Diela - NSK na Farnosť Nitra - Kalvária, ktorá je oprávnená konať a 

vystupovať ako investor a realizátor Diela.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na združení činností jednotlivých zmluvných strán 

nasledovne:  

- Farnosť Nitra – Kalvária požiada o vydanie povolení na realizáciu Diela tak, že 

realizátorom  Diela bude Farnosť Nitra – Kalvária;  

- Farnosť Nitra - Kalvária sa zaväzuje, že:  

• zadá zákazky na realizáciu Diela v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  do hodnotiacej komisie VO bude menovaný zástupca NSK;  

• uzavrie zmluvu o Dielo s úspešnými uchádzačmi v súlade so zákonom  

o verejnom obstarávaní a zabezpečí samotnú realizáciu diela, ktorá je 

predmetom tejto zmluvy;  

• zabezpečí činnosti potrebné k realizácii predmetu zmluvy;  

• zabezpečí výkon pamiatkového dozoru pri realizácii Diela;  

- NSK prehlasuje, že poskytne Farnosti Nitra – Kalvária potrebnú súčinnosť pri 

realizácii Diela.  

 

 

ČLÁNOK VI.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  
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2. Túto zmluvu zverejní NSK na svojom webovom sídle v súlade s § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Túto zmluvu zverejní Farnosť Nitra - Kalvária na svojom webovom sídle v súlade  

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

6. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží Farnosť 

Nitra - Kalvária a 4 exempláre obdrží NSK. 

 

 

 

 

 

V  Nitre  25.5.2021                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

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

       ThLic. Igor Kráľ, PhD. v.r.                                    doc. Ing. Milan Belica, PhD.  v.r.  

    Správca Farnosti Nitra - Kalvária                       predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
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Príloha č. 1     

Rozpočet I. etapy rekonštrukčných a revitalizačných prác na pamiatkovom objekte  

Komplex - Kalvária č. ÚZPF 11664, 1499: 

 

Rekonštrukcia interiérov kaplniek zastavení Krížovej cesty a sv. Anny a Najsv. 

Trojice: 

Reštaurovanie reliéfov kaplniek 14 600 eur 

Rekonštrukcia okeníc reliéfov 7 200 eur 

Umelecko-remeselnícke práce mreží na kaplnkách 6 800 eur 

Rekonštrukčné práce omietkových a náterových 

vrstiev interiéru kaplniek 

8 200 eur 

Rekonštrukcia strešnej krytiny kaplniek zastavení Krížovej cesty a sv. Anny 

a Najsv. Trojice: 

- Krytina 4 000 eur 

- práca a pomocné dodávky 21 100 eur 

Rekonštrukcia pútnického kostola Nanebovstúpenia Panny Márie: 

Interiér:  

- dodávka, montáž a prenájom lešenia 5 900 eur 

- maľovka interiéru 9 900 eur 

Exteriér 

- dodávka, montáž a prenájom lešenia 36 500 eur 

- rekonštrukcia a maľovka fasády 95 800 eur 

Celkovo: 210 000 eur 

 

 

 


