
Zmluva o združení finančných prostriedkov 
uzatvorená podľa §829 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnení a podľa §20a  Zákona č.369 /1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Združovateľ 1 
 
Názov:   Obec Nižné Nemecké 
Zastúpený:  Milan Husár, starosta obce 
Sídlo:   Nižné Nemecké 100, 072 52 Jenkovce 
IČO:   00325538 
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. 
IBAN:   SK98 5600 0000 0042 6296 8001 
 
(ďalej len „Združovateľ 1“) 
 
 
Združovateľ 2 
 
Názov:   Združenie obcí Uh-Olšava 
Zastúpený:  Ing. Jaroslav André, predseda združenia 
Sídlo:   Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce 
IČO:   35564504 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK 91 0900 0000 0004 8260 4308 
 
(ďalej len „Združovateľ  2“) 
 
Uzatvárajú túto zmluvu: 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Združenie obcí Uh-Olšava má záujem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho 

projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení 
obcí Uh-Olšava“ formou domáceho kompostovania zameraného na podporu predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, Operačný program Kvalita životného 
prostredia, prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpore predchádzania 
vzniku odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „Projekt“). 

2. K spoluúčasti na Projekte sa prihlásilo všetkých  7 obcí, ktoré sú zriaďovateľmi Združenia obcí 
Uh-Olšava. Ide o tieto obce:  Bežovce, Lekárovce, Jenkovce, Tašuľa, Pinkovce, Sejkov, Nižné 
Nemecké. Predloženie žiadosti o NFP a uchádzanie sa jednotlivých obcí o finančné prostriedky 
na realizáciu projektu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy spolu s ostatnými obcami 
prostredníctvom Združenia obcí Uh-Olšava schválili obecné zastupiteľstvá dotknutých obcí 
nadpolovičnou väčšinou, ako aj podieľanie sa na zabezpečení spolufinancovania Projektu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Združovateľ 1 poskytne na účet Združovateľa 2 finančné 
prostriedky:  



a) na zabezpečenie spolufinancovania projektu podľa bodu 1 tohto článku vo výške 549,00 € 
čo je 5% z celkových nákladov 10 986,00 € na nákup kompostérov pre obec Nižné Nemecké . 
b) na vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie a zabezpečenie ďalších činností 
a úkonov súvisiacich so spracovaním projektu a podaním žiadosti o NFP podľa bodu 1 tohto 
článku zmluvy ( ďalej len „finančný príspevok na spracovanie a administráciu projektu“.) 
čo činí paušálne pre každú dotknutú obec 222,00 € z celkovej čiastky 1554,00€ 
c) po schválení Projektu Združovateľ 1 poskytne Združovateľovi 2  5% spoluúčasť na 
projektového manažéra projektu  v paušálnej výške pre každú obec 27,00€  z celkovej sumy 
537,50€, viď. tab. č.1 
 

       4.   Finančné prostriedky na realizáciu úkonov a činností podľa bodu 3 písmena b) ktoré činia  
             1554,00€  pozostávajú : 

-zo sumy 1400,00€  cena žiadosti  
-zo sumy   154,00€ cena za vypracovanie VO 
Túto čiastku Združovateľ 2 zaplatí spoločnosti AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty, IČO 
47432063, DIČ 2023876393 v súlade s uzatvorenou Zmluvou o manažmente projektu, 
predmetom ktorej je najmä zabezpečenie spracovanie projektu, žiadosti o NFP, verejného 
obstarávania a ďalších činností, s obsahom ktorej je Združovateľ 1 oboznámený. 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Združovateľ 2 sa zaväzuje, že finančné prostriedky od Združovateľa 1  použije výlučne na účel 

dohodnutý v tejto zmluve. Vyučtovanie poskytnutých prostriedkov predloží po ukončení 
projektu Združovateľovi 1. 

2. Združovateľ 1 sa zaväzuje, že poskytne Združovateľovi 2 a spracovateľovi žiadosti o NFP 
potrebnú súčinnosť pri spracovávaní projektu podľa Článku II bod 1 tejto zmluvy. 

3. Združovateľ 2 sa zaväzuje v prípade, že projekt podľa Článku II bod 1 nebude úspešný a žiadosť 
o NFP na jeho realizáciu nebude schválená, vráti finančné prostriedky vo výške podľa Článku II  
bod 3 a), c) na účet Združovateľa 1 a to najneskôr do 20 dní odo dňa, odkedy sa o neschválení 
žiadosti o NFP dozvedel. 

4. Združovateľ 1 berie na vedomie, že v prípade ak projekt podľa Článku II bod 1nebude úspešný 
a žiadosť o NFP na jeho realizáciu nebude schválená, nie je oprávnený žiadať vrátenie 
finančných prostriedkov uvedených v Článku II bod 3 b), ktoré boli určené na spracovanie 
a administráciu projektu. 

 
Článok IV 

Vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára a podiel každej obce na majetku 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak by plnenie 

povinností podľa tejto zmluvy bránila prekážka, ktorá nastala bez zavinenia zmluvnej strany a ak 
nemožno predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku odvrátila alebo prekonala. 

3. Dôvodom odstúpenia od zmluvy nie je ukončenie členstva zmluvnej strany v Združení Uh-
Olšava. 

4. Odstúpenie oznámi odstupujúca zmluvná strany písomne všetkým zmluvným stranám Združení 
obcí Uh-Olšava. 

5. Vysporiadanie majetkových a finančných záväzkov s odstupujúcou zmluvnou stranou bude  
zrealizované do 60 dní od odstúpenia zmluvnej strany. 

6. Podiel každej obce na majetku získaného spoločnou činnosťou na tomto projekte Združením 
obcí Uh-Olšava vyjadruje tab. č. 1, pre obec Bežovce činí čiastku 10 986,00 €. 

 



Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, podmienkam jej uzavretia a obsahu porozumeli a súhlasia 

s ňou, čo potvrdzujú svojim podpismi. 
2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných číslovaných dodatkov, za podmienky 

súhlasu všetkých zmluvných strán. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu originálu, 

pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po jej 

zverejnení zmluvnými stranami na svojich web stránkach alebo iným obvyklým spôsobom, 
dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia zmluvy poslednou zmluvnou stranou Združenia obcí 
Uh- Olšava. 

 
 

 
 
 

V Nižnom Nemeckom,  dňa 01.12.2017 
 
 
 
 
Združovateľ 2                  Združovateľ 1 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                 .................................................. 
              Ing. Jaroslav André                                   Milan Husár 
Predseda Združenia obcí Uh-Olšava                                        starosta obce Nižné Nemecké 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


