
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019 
Uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  
I. 

Zmluvné strany 
 
Zmluvná strana 1: Malodunajsko, občianske združenie, ul. L. Svobodu 17, 90045 Malinovo, IČO: 

42360021, zastúpené Peter Selecký, predseda združenia, 

Zmluvná strana 2: Obec Kaplna, Kaplna 39,900 84 Kaplna, IČO: 00655627, zastúpená Vladimír 
Vittek starosta obce, 

 (ďalej len „zmluvné strany") 
 

Preambula 
Zmluvné strany ako členovia Malodunajsko, občianske združenie (ďalej len Združenie), v záujme 

realizácie Stratégie CLLD MAS (Miestna akčná skupina) Malodunajsko dohodli na spolupráci na realizácie Chodu 
MAS Malodunajsko formou spolufinancovania, z dôvodu nutnosti refinancovania zo strany MAS Malodunajsko. 
Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. 
  II. 

Základné ustanovenia 
1. Združenie na základe podpísanej zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
NFP309190S659, číslo zmluvy: NFP309190S659, je opravené čerpať financie na chod MAS Malodunajsko, 
formou refinancovania. Vzhľadom k povahe dotácie – refundácia, je potrebné uzavrieť túto dohodu. 
2. Združenie realizuje na chod MAS Malodunajsko prostredníctvom vlastných pracovníkov. Suma 1.000€, 
slovom: tisíc eur bude použité na vykrytie potrieb refinancovania samotného chod MAS 
 

III. 
Vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára 

1.  Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2023. 
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 je aj ukončenie členstva zmluvnej strany v Malodunajsko, občianske 
združenie. 
4.  Odstúpenie oznámi odstupujúca zmluvná strana písomne zmluvnej strane. Odstúpenie bude účinné 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 
5.  Vysporiadanie majetkových a finančných záväzkov s odstupujúcou zmluvnou stranou bude 
zrealizované do 90 dní od odstúpenia zmluvnej strany. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby boli určené aktivity 
realizované riadne a včas. 
2.  Zmluvné strany sú povinné podieľať sa na dofinancovaní a poskytovať súčinnosť pri realizácii projektu. 
3.  Zmluvné strany uhradia prislúchajúcu vyčíslenú sumu podľa čl. II. ods. 3 v termíne najneskôr do 30. 
októbra 2019 na účet Združenia, vedený vo VUB, a.s.,  IBAN: SK51 0200 0000 0032 6060 4656. 
4.  Združené finančné prostriedky budú použité len v súlade s touto Zmluvou na refinancovanie chodu 
MAS Malodunajsko. 
5.  Po úspešnom získaní podpory a vyúčtovaní poskytnutých prostriedkov na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúre, budú refundované prostriedky poukázané naspäť na účty jednotlivých zmluvných strán . 
6.   Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z 
tejto Zmluvy. 

V. 
Záverečné ustanovenia 



1.  Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu na základe predchádzajúceho 
súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy. 
2.  Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných, číslovaných dodatkov, za podmienky 
obojstranného súhlasu zmluvných strán. 
3.  Za záväzky z tejto zmluvy vzniknuté voči tretím osobám zodpovedajú zmluvné strany spoločne a 
nerozdielne. 
4.  Táto zmluva je vyhovená v 4 exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia. 
5.  Účastníci tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo v nevýhodných podmienkach. 
6.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení 
zmluvnými stranami na svojich web stránkach dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia zmluvy poslednou 
zmluvnou stranou. 
 
V Zálesí 28.10.2019 
 
Peter Selecký 
Predseda Malodunajsko    ........................................................................ 
 
 
Vladimír Vittek 
Starosta obce Kaplna    ........................................................................ 
 
 


