
Zmluva o združení finančných prostriedkov 

uzatvorená podľa §829 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnení 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 
Združovateľ 1 
 
Názov:   Obec Domaniža   
Zastúpený:   František Matušík, starosta obce 
Sídlo:   Domaniža č. 426, 018 16 Domaniža 
IČO:    00317195 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN:   SK53 5600 0000 0028 0818 9001 
 
 
(ďalej len „Združovateľ 1“) 
 
Združovateľ 2 
 
Názov:   Združenie obcí Strážovské vrchy 
Štatutárny zástupca: František Matušík, predseda združenia  
Sídlo:   Domaniža č. 426, 018 16  Domaniža 
IČO:    51009994 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:  4695863002 / 5600 
IBAN:   SK33 5600 0000 0046 9586 3002 
 
(ďalej len „Združovateľ 2“) 
 
uzatvárajú túto zmluvu: 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Združenie obcí Strážovské vrchy má záujem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho 

projektu „Predchádzanie BRO 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 14 obcí, ktoré sú zriaďovateľmi Združenia obcí 
Strážovské vrchy. Ide o tieto obce: Bodiná, Čelkova Lehota, Domaniža, Ďurd'ové, Horný Lieskov, 
Malé Lednice, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečin, Sádočné, Slopná, Vrchteplá a 
Záskalie. 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 Strážovské vrchy schválili obecné zastupiteľstvá dotknutých obcí, 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 zodpovedajúce výške 

podielu obce – Združovateľa 1 na spoluúčasti 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu,  
predbežne vypočítanú podľa tohto kľúča: počet kompostérov, ktoré chce obec ako Združovateľ 
1 zakúpiť v rámci projektu x 100 (max cena za kompostér s DPH) x 0,05 (ďalej len „finančný 
príspevok Združovateľa 1 na spoluúčasť na projekte“). 

b) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 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“.  

4. Predpokladaná výška spolufinancovania zodpovedajúca 5% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu podľa Článku II bod 1 písm. a), ktorú je Združovateľ 2 povinný v súvislosti s predložením 
žiadosti o NFP na Projekt zdokladovať, predstavuje sumu 9 915,- EUR. Podiel  Združovateľa 1 na 
tejto sume je uvedený v Článku III bod 1 písm. a). 

5. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na realizáciu úkonov a činností podľa bodu 3 písm. 
b) je 5 064,- EUR a pozostáva: 
- zo sumy 5000,- EUR, ktorú Združovateľ 2 zaplatí spoločnosti MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 

712/25, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 50068849 v súlade s uzatvorenou Zmluvou 
o manažmente projektu, predmetom ktorej je najmä zabezpečenie spracovania projektu, 
žiadosti o NFP, verejného obstarávania a ďalších činností, s obsahom ktorej je Združovateľ 1 
oboznámený, 

- zo sumy 64,- EUR, ktorú Združovateľ 2 použije na úhradu nákladov spojených s podaním 
a administráciou projektu a nie sú predmetom vyššie citovanej Zmluvy o manažmente projektu 
(kolky, poštovné a iné).  

6. Východiskový počet obyvateľov obcí podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je 7677. Koeficient prepočtu 
na obyvateľa je 0,36 EUR. Paušálny príspevok je vo výške 300,- EUR pre obce nad 800 
obyvateľov; 200,- EUR pre obce od 400 do 800 obyvateľov; 100,- EUR pre obce do 400 obyvateľov.  

7. Výška finančných prostriedkov, ktorými sa Združovateľ 1 bude spolupodieľať úhrade výdavkov 
špecifikovaných v bode 5. tohto článku zmluvy sa vypočíta ako súčet paušálneho príspevku 
určeného podľa bodu 6. tohto článku zmluvy a súčinu koeficientu prepočtu na obyvateľa a počtu 
obyvateľov Združovateľa 1 k 31. 12. 2016. 
 

Článok III 
Finančný príspevok Združovateľa 1 a jeho splatnosť 

 
1. Výška finančného príspevku Združovateľa 1 na spoluúčasť na projekte vypočítaná podľa Článku II 

bod 3 písm. a) je 1705  EUR. 
Výpočet: (341 ks x 100 EUR x 0,05) 

2. Výška finančného príspevku Združovateľa 1 na spracovanie a administráciu projektu vypočítaná 
podľa Článku II bod 7 je 854,04 EUR.  
Výpočet: paušál 300 EUR + (počet obyvateľov 1539 x koeficient 0,36)  

3. Finančný príspevok podľa bodu 1. a podľa bodu 2. tohto článku zmluvy je Združovateľ 1 povinný 
uhradiť na účet Združovateľa 2 uvedený v Článku I tejto Zmluvy najneskôr do 27. júla 2017. 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 



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

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, vrátiť finančné prostriedky vo výške podľa Článku III 
bod 1. 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 1 nebude 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 V 
Záverečné ustanovenia 

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

ňou, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, na ňu sa vzťahujúce a s 

ňou súvisiace sa riadia právnym poriadkom platným na území Slovenskej a na rozhodovanie sporov 
je príslušný súd v Slovenskej republike. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.  

4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
5. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá má povahu originálu, pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží jedno vyhotovenie.  
 
 
 
V Domaniži 25. júla 2017 
 
Združovateľ 2       Združovateľ 1 
 
 
...............................................     ............................................... 
František Matušík      František Matušík 
predseda združenia      starosta obce
 


