
ZMLUVA 

O  ZDRUŽENÍ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 

uzatvorená   

v zmysle ust. § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi: 

 

 

Účastník zmluvy 1/:   OBEC  Kladzany 
                                       094 21  Kladzany 100 

                                           IČO: 332 470 

        Bankové spojenie: .......................................... 

                                           Zastúpená: Ing.  Danielom  L o r i n c o m 

                                                                        starostom obce,     (ďalej len „účastník 1/“)                                        
                                   
 

Účastník zmluvy  2/:   OBEC Hencovce 

                                            Sládkovičova  1995/32,  093 02 Hencovce 

                                            IČO: 35 532 319 

                                            Bankové spojenie: ..........................................                 

                                            Zastúpená: Ing. Štefanom Kovaľom 

                                                                       starostom obce,      (ďalej len „účastník 2/“)  
 

 

Účastník zmluvy  3/:     OBEC Dlhé Klčovo 
                                          094 13 Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84 

                                              IČO: 332 356 

                                              Bankové spojenie: .......................................... 

                                              Zastúpená:  Andrejom K u l i k o m 

                                                                         starostom obce,        (ďalej len „účastník 3/“)  

 

 

Účastník zmluvy 4/:    OBEC Nižný Hrušov 
                                        094 22 Nižný Hrušov 520 

                                            IČO: 332 607 

                                            Bankové spojenie: ..........................................        

                                            Zastúpená: MVDr. Jurajom Tomášom 

                                                                     starostom obce,            (ďalej len „účastník 4/“)                               

 

Účastník zmluvy 5/:   Poľnohospodárske družstvo  Vranov - Hencovce 
                                        093 02 Hencovce 

                                           IČO: 00 067 644 

                                           Bankové spojenie: .......................................... 

                                           Zastúpené: Ing. Bartolomejom T a t a r k o m, predsedom družstva  a 

                                                                 .............................................,  členom predstavenstva,     

                                           (ďalej len „účastník 5/“)              
 



Účastník zmluvy 6/:   Roľnícke  družstvo Dlhé Klčovo 
                                        094 13 Dlhé Klčovo 

                                           IČO: 31 667 635 

                                           Bankové spojenie: .......................................... 

                                           Zastúpené:  Ing. Magdalénou  S t r u ň á k o v o u,  predsedom družstva  a                 

                                                                   .............................................,  členom predstavenstva,     

                                            (ďalej len „účastník 6/“)       
 

Účastník zmluvy 7/:   Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov 
                                       094 22 Nižný Hrušov 

                                           IČO: 31 667 627 

                                           Bankové spojenie: .......................................... 

       Zastúpená:  Ing. Jurajom S o t á k o m,  predsedom družstva a 

                                                                Stanislavom  H a k o š o m, podpredsedom družstva, 

                             (ďalej len „účastník 7/“)   

                                        ( alebo ďalej len „účastníci zmluvy“)   

             

 uzatvárajú v súlade s ust.  § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  a  ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  t ú t o 

 

Z m l u v u 

o združení finančných prostriedkov 

 

PREAMBULA 

 

 1/ Účastníci  1/, 2/, 3/ a 4/ uzatvorili dňa 15.04.2014 ako obdarovaní 1/, 2/, 3/ a 4/ s Hlavným  

mestom Slovenskej republiky Bratislavou,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava, IČO: 603 481, ako 

darcom,  Darovaciu zmluvu na Oceľovú mostnú konštrukciu „Starého mosta v Bratislave“, ktorou darca 

daroval  účastníkovi 1/ a 2/ Oceľovú mostnú konštrukciu 1. poľa  pri bratislavskom brehu Dunaja v celkovej 

dĺžke 32,00 m a  účastníkovi  3/ a 4/ Oceľovú mostnú konštrukciu 6. a 7. poľa  pri petržalskom brehu Dunaja  

v celkovej dĺžke 106,00 m. 

 2/ Účelom uzatvorenia Darovacej zmluvy uvedenej v bode 1 preambuly a nadobudnutia vlastníckeho 

práva k hnuteľnej veci, Oceľovej mostnej konštrukcii „Starého mosta v Bratislave“  účastníkmi 1/ až 4/ bola 

pre  účastníka 1/ a 2/  rekonštrukcia súčasného  mosta cez rieku Ondava  a  pre účastníkov  3/ a 4/  výstavba 

nového mosta ponad rieku Ondava, čím dôjde k zlepšeniu kvality života občanov účastníkov 1/ až 4/. 

 3/ Účastníci zmluvy o združení finančných prostriedkov sa dohodli, že za účelom čo 

najhospodárnejšieho využitia finančných prostriedkov zabezpečia prepravu Oceľovej mostnej konštrukcie 

„Starého mosta v Bratislave“  z Bratislavy do Prešova spoločne.  
 

Čl. I. 

PREDMET  ZMLUVY 

 

 Účastníci zmluvy o združení finančných prostriedkov sa dohodli, že  na zabezpečenie spoločnej 

prepravy Oceľovej mostnej konštrukcie „Starého mosta v Bratislave“  z Bratislavy do Prešova, združia 

finančné prostriedky 

 

 

t a k t o: 

 



 1/ Celková výška združených finančných prostriedkov predstavuje skutočné náklady na prepravu  

Oceľovej mostnej  konštrukcie „Starého mosta v Bratislave“ z  Bratislavy  do Prešova   a  jej   predpokladaná  

výška je 19 600,00 EUR ( slovom: devätnásťtisíc šesťsto eur).Doposiaľ bolo za prepravu vyplatených 13570 

€ (slovom: trinásťtisíc päťsto sedemesiat eur), na ktorú jednotliví účastníci združili svoje finančné 

prostriedky nasledovne:   

 

 2/  Účastníci 1/ až 7/ sa zaväzujú, že združia finančné prostriedky takto: 

 

 - na  oceľovú mostnú konštrukciu 1. poľa  pri bratislavskom brehu Dunaja (ďalej len „most č. 1“) 

účastník 1/  sumu 1 530,00 EUR (slovom: tisícpäťsto tridsať eur), 

účastník 2/  sumu 1 530,00 EUR (slovom: tisícpäťsto tridsať eur), 

účastník 5/  sumu 1 530,00 EUR (slovom: tisícpäťsto tridsať eur), 

 

 - oceľovú mostnú konštrukciu 6. a 7. poľa  pri petržalskom brehu Dunaja (ďalej len „most č. 2“) 

účastník 3/  sumu  2410,00 EUR (slovom: dvetisíc štyristo desať eur), 

účastník 4/  sumu  2410,00 EUR (slovom: dvetisíc štyristo desať eur), 

účastník 6/  sumu  1 750,00 EUR (slovom:  tisícsedemsto päťdesiat eur), 

účastník 7/  sumu  2410,00 EUR (slovom: dvetisíc štyristo desať eur). 

 

 3/ Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že finančné prostriedky vo výške uvedenej v bode 1  tohto článku 

uhradia bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka 1/ uvedený v záhlaví tejto zmluvy po 

oznámení výšky úhrady pre jednotlivých účastníkov do 10. dní. 

 

Čl.  II. 

OSTATNÉ  DOJEDNANIA 

 

              1/  Účastníci zmluvy sa dohodli, že správcom združených finančných prostriedkov je účastník 1/. 

 2/ Účastník 1/ je povinný zabezpečiť prepravu  Oceľovej mostnej konštrukcie „Starého mosta v 

Bratislave“ z Bratislavy do Prešova. 

  3/  V prípade, že dôjde k zvýšeniu nákladov na prepravu  Oceľovej mostnej konštrukcie „Starého 

mosta v Bratislave“ oproti výške nákladov uvedenej v bode 2, Čl. I. tejto zmluvy,  účastníci zmluvy sa 

dohodli, že sa  budú na týchto zvýšených nákladoch  podieľať  podľa výšky nákladov a to účastníci 1, 2, a 5 v 

 1/3  a účastníci 3,4 a 7  v 2/3 z celkových skutočných  nákladov, ktoré bude ešte potrebné uhradiť na základe 

vystavenej faktúry prepravcom. 

 3/ Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že zvýšené náklady podľa bodu 2/ tohto článku uhradia 

bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka 1/ do 10 dní odo dňa doručenia výzvy účastníka 1/ na 

zaplatenie zvýšených nákladov na prepravu, v ktorej bude  uvedené zdôvodnenie a špecifikácia takto 

zvýšených nákladov prepravy. 

 4/ Po uskutočnení prepravy Oceľovej mostnej konštrukcie  „Starého mosta v Bratislave“ sa účastníci 

zmluvy dohodli, že  zhodnotia celý priebeh prepravy. Účastník 1/ sa zaväzuje  predložiť vyúčtovanie 

skutočne prijatých finančných prostriedkov a skutočne vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu 

prepravy.  

Čl. III. 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKOV 

 
1/ Účastníci zmluvy sa dohodli, že účastník 1/  zabezpečí prepravu  Oceľovej mostnej konštrukcie 

„Starého mosta v Bratislave“ z Bratislavy do Prešova a ostatní účastníci zmluvy poskytnú účastníkovi 1/ 

potrebnú súčinnosť na riadnu a včasnú prepravu mostnej konštrukcie. 

2/ Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo 



sťažiť realizáciu prepravy mostnej konštrukcie. 

3/ Účastníci zmluvy majú právo byť informovaní účastníkom 1/ o priebehu prepravy a požadovať 

vysvetlenia o všetkých záležitostiach súvisiacich s prepravou. 

 
 

Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

  

1/ Túto zmluvu je možné meniť len dohodou všetkých účastníkov zmluvy  na základe písomných, 

vzájomne  odsúhlasených dodatkov k zmluve. 

2/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 3/  Zmluva  je vyhotovená  v siedmich exemplároch  rovnakej platnosti a záväznosti, z  ktorých každý 

účastník zmluvy obdrží  jedno vyhotovenie. 

 4/ Účastníci zmluvy  si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a  vyhlasujú, že zmluva sa zhoduje s ich 

slobodne a vážne prejavenou vôľou, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných  

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

 5/ Táto zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou podľa § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Vo Vranove nad Topľou,  dňa 30.09. 2014 
                        
 

...…................................................................                                      ................................................................. 

                      účastník 1/                                                                                       účastník 2/ 

 

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

                     účastník  3/                                                                                      účastník 4/ 
 

 

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

                       účastník 5/                                                                                     účastník 6/ 
 

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

                          účastník  7/ 
 

 

                                                                                                        

         


