
Zmluva o združení finančných prostriedkov 
uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

medzi: 

 

 

1/    Obec   Košťany nad Turcom 

Zastúpená: Ing. Marián Bunganič 

Bankové spojenie: VÚB,a.s. 

IBAN:SK61 0200 0000 0000 1252 4362 

IČO:00316741 

(ako  účastníkom zmluvy v prvom rade) 

                                                                             a 

2/  Obec  Žabokreky 

Zastúpená:  Ing. Zuzana Valocká 

Bankové spojenie: VÚB,a.s. 

IBAN: SK06 0200 0000 0000 1352 7362 

IČO:00317047 

(ako  účastníkom zmluvy v druhom rade) 

                                                                             a 

3/  Obec  Necpaly 

Zastúpená: Ing. Peter Majko 

Bankové spojenie: Prima Banka 

IBAN:SK49 5600 0000 0030 0046 8002 

IČO:00316814 

(ako  účastníkom zmluvy v treťom rade) 

                                                                             a 

4/  Obec  Turčiansky Peter 

Zastúpená: Ondrej Výbošťok 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:SK04 0200 0000 0000 1492 5362 

IČO:00316989 

(ako  účastníkom zmluvy v štvrtom rade) 

                                                                             a 

5/  Obec  Trebostovo 

Zastúpená: Ivan Trimaj 

Bankové spojenie: Prima Banka 

IBAN:SK92 5600 0000 0030 0203 3002 

IČO:00316954 

(ako  účastníkom zmluvy v piatom rade) 

                                                                             a 

6/  Obec  Trnovo 

Zastúpená: Martin Buocik 

Bankové spojenie: Prima banka 



IBAN: SK20 5600 0000 0030 0178 2001 

IČO: 00692531 

(ako  účastníkom zmluvy v šiestom rade) 

                                                                             a 

7/  Obec  Belá - Dulice 

Zastúpená: Ing. Igor Kapusta 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:SK46 0200 0000 0000 1592 8362 

IČO:00316563 

(ako  účastníkom zmluvy v siedmom rade)  

takto: 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby 

jej obyvateľov. 

Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov za účelom podpory 

nákupu zariadenia v Školskej jedálni pri ZŠ Košťany nad Turcom v zriaďovacej 

pôsobnosti Obce Košťany nad Turcom – účastníkov zmluvy v prvom až siedmom rade, 

ktorú navštevujú deti účastníkov tejto zmluvy. 

Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, 

(združenie prostriedkov s inými obcami) ako aj v súlade s § 5 ods. 1 písm. i/ a ods. 2 písm. d/ 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (účelové dotácie 

z rozpočtu inej obce a oprávnenie obce použiť na plnenie svojich úloh združené prostriedky). 

Pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z ustanovenia § 7a ods. 1, písm. b/ zák. č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ako aj § 6 ods. 12 

písm. d/ zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve za účelom 

podpory nákupu zariadenia v Školskej jedálni pri ZŠ Košťany nad Turcom v zriaďovacej 

pôsobnosti Obce Košťany nad Turcom. 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je povinnosť účastníkov zmluvy poskytnúť formou združenia finančný 

príspevok (ďalej len príspevok) na nákup zariadenia v Školskej jedálni pri ZŠ Košťany 

nad Turcom v zriaďovacej pôsobnosti Obce Košťany nad Turcom a to: umývačka 

skla a riadu s príslušenstvom, ako účastníka zmluvy za podmienok ďalej uvedených 

v tejto zmluve. 

 

 

 



Čl. II. 

Doba trvania zmluvného vzťahu 

 

Zmluva sa uzatvára na jednorazovú kúpu zariadenia: umývačka skla a riadu podpultová 

s odp. čerpadlom a s príslušenstvom. 

 

 

Čl. III. 

Výška príspevku 

 

1. Jednorazový príspevok bol dohodnutý kľúčom podľa počtu žiakov účastníkov zmluvy 

v prvom až siedmom rade, podľa priloženého prehľadu. 

 

Obec                                                        počet žiakov                        príspevok 

1.Košťany nad Turcom                                   79                                 874,74 € 

2.Žabokreky                                                    43                                 475,58 € 

3.Necpaly                                                        21                                 232,26 € 

4.Turčiansky Peter                                          20                                 221,20 € 

5.Trebostovo                                                   17                                 188,02 € 

6.Trnovo                                                           8                                   88,48 € 

7.Belá – Dulice                                                 2                                   22,12 € 

 

Spolu:                                                           190                              2 102,40 € 

         

2. Pri dohode o výške príspevku sa vychádzalo z počtu žiakov navštevujúcich ŠJ pri ZŠ 

Košťany nad Turcom v programe ,, Obedy zadarmo,, a rokovaní, ktoré sa uskutočnili 

medzi účastníkmi zmluvy. Obstarávacia cena zariadenia je 2102,40 €. 

 

 

Čl. IV. 

Platobné podmienky 

 

Dohodnutý príspevok je splatný v termíne do 20.12.2019 pripísaním na účet účastníka zmluvy 

v prvom rade zriadený vo VÚB, a.s. Martin, IBAN: SK 61 0200 0000 0000 1252 4362. 

 

 

Čl. V. 

Podmienky poskytnutia príspevku 

 

1. Účastník zmluvy v prvom rade nesmie použiť prostriedky príspevku na iný účel , ako je 

stanovený  v Čl. I, Predmet zmluvy.  



2. Účastník zmluvy v prvom rade bude v budúcnosti hradiť údržbu a opravy zariadenia 

z vlastných zdrojov. 

3. Predmet zmluvy po kúpe sa stane majetkom obce Košťany nad Turcom. 

4. Účastník zmluvy v prvom rade predloží účastníkom zmluvy v druhom rade až siedmom  

rade vyúčtovanie poskytnutého príspevku, ktoré bude obsahovať: 

a/ doklad o kúpe zariadenia - faktúra, dodací list 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú tak, ako je uvedené v čl. II.  

2. Zmluva bola vyhotovená v 7 exemplároch, pričom každý účastník zmluvy obdrží po 

jednom exemplári zmluvy. 

3.     Zmluva je uzavretá a platná dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy. Podľa § 47a ods. 1/ zák.   

       č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej    

       zverejnení na webovej stránke účastníkov zmluvy. 

4.   Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali,   

      porozumeli jej a na znak svojej slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

V ........................................, dňa...................  

 

Ing. Marián Bunganič 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Košťany nad Turcom                    podpis           pečiatka obce 

 

 

2. 

V ......................................., dňa...................  

 

Ing. Zuzana Valocká 

____________________________         ________________      ________________         

starostka obce Žabokreky                                   podpis           pečiatka obce 

 

 



3. 

V ......................................., dňa...................  

 

Ing. Peter Majko 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Necpaly                                      podpis           pečiatka obce 

 

  

 

4. 

V ......................................., dňa...................  

 

Ondrej Výbošťok 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Turčiansky Peter                          podpis           pečiatka obce 

 

 

 

5. 

V ......................................., dňa...................  

 

Ivan Trimaj 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Trebostovo                                    podpis           pečiatka obce 

 

 

6. 

V ......................................., dňa...................  

 

Martin Buocik 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Trnovo                                           podpis           pečiatka obce 

 

 

 

7. 

V ......................................., dňa...................  

 

Ing. Igor Kapusta 

____________________________         ________________      ________________         

starosta obce Belá - Dulice                                   podpis           pečiatka obce 

 


