
ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

uzatvorená v zmysle ust. §51 Občianskeho zákonníka  a § 7 ods.5 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:

Mesto Vranov nad Topľou
Sídlo: Dr.C.Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, SR
IČO: 00332933
DIČ: 2020631910
Zastúpený:   Ing. Ján Ragan, primátor  
bank.spoj: VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
č.ú.:     23129632/0200
( ďalej len mesto Vranov nad Topľou )

a

Základná škola Sídlisko II.
Sídlo: Sídlisko II.  1336, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37873377
DIČ: 2021664887
Zastúpený: Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy
bank. spoj.: VUB Vranov nad Topľou
č.ú. 1636925951/0200
( ďalej len „ZŠ Sídlisko II.“)

a 

Základná škola Lúčna
Sídlo: Lúčna, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37873385
DIČ: 2021638487
Zastúpený:      PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka školy                   
bank.spoj:  VUB banka a. s., Vranov nad Topľou   
č.ú.:      1636805757/0200
( ďalej len „ZŠ Lúčna“)

a

Základná škola Kukučínova
Sídlo: Kukučínova 106, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37873393
DIČ: 2021636540
bank.spoj: VUB banka a. s., Vranov nad Topľou       
č.ú.:      1637093958/0200
( ďalej len „ZŠ Kukučínova“)



a

Základná škola Bernolákova
Sídlo: Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31305318
DIČ: 2020628940
Zastúpený:      Mgr. Marek Cerula, riaditeľ školy   
bank.spoj:  VUB banka a. s., Vranov nad Topľou   
č.ú.:   1638756055/0200   
( ďalej len „ZŠ Bernolákova“ )

a 

Základná umelecká škola
Sídlo: A. Dubčeka 880, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37873423
DIČ: 2021637904
Zastúpený:      Mgr. Klára Kuliková, riaditeľka školy 
bank.spoj: VUB banka, a. s., Vranov nad Topľou
č.ú.:      1637268551/0200
( ďalej len  „ZUŠ“ )

a

Základná škola Juh
Sídlo: Sídlisko Juh 1054, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37873369
DIČ: 2021638531
Zastúpený:     Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy                    
bank.spoj: VUB banka a. s., Vranov nad Topľou      
č.ú.: 1637327355/0200     
( ďalej len „ZŠ Juh“ )

a

Mestský dom kultúry príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 200/875, 093 01  Vranov nad Topľou  
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Zastúpený:      Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK                   
bank.spoj: Slovenská sporiteľňa a. s., Vranov nad Topľou      
č.ú.: 0560749407/0900     
( ďalej len „MsDK“ )



a

Centrum voľného času
Sídlo: M. R. Štefánika870, 093 01  Vranov nad Topľou  
IČO: 37873431
DIČ:
Zastúpený:      Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka                
bank. spoj: VUB banka a. s., Vranov nad Topľou        
č.ú.:      2720328951/0200
( ďalej len „CVČ“ )

a

Zariadenie pre seniorov
Sídlo: Sídlisko 1. mája 73, 093 01  Vranov nad Topľou  
IČO: 00696366
DIČ:
Zastúpený:      Mgr. Ján Kuba, riaditeľ ZpS                  
bank.spoj:       VUB banka a. s., Vranov nad Topľou        
č.ú.:      
( ďalej len „ZpS“ )

Čl. I
Predmet zmluvy

1.  Predmetom  tejto  zmluvy  je  združenie  finančných  prostriedkov  na  preplatenie  časti 
nákladov  na  výber  dodávateľa  elektrickej  energie  a plynu  realizovaných  spoločnosťou 
TENDER&CONSULTING  s.r.o.,  Kopanice  6,  821  04  Bratislava,  IČO  96460012, 
zastúpenou JUDr. S. Štarkovou.

Čl. II
Výška združených finančných prostriedkov

1.  Celková  výška  združených  finančných  prostriedkov  predstavuje  sumu  5 700,00  € 
(výber dodávateľa plynu: 3 000,00  EUR a výber dodávateľa elektrickej energie: 2 700,00 EUR).

2.  Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov v nasledovnej výške:
a) mesto Vranov nad Topľou sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy  sumou vo výške 

637,50 € (slovom: šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov), (elektrická energia: 300,00 EUR 
a plyn 337,50 EUR) a

b)  ZŠ Sídlisko II. sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

c)  ZŠ  Lúčna sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a



d)  ZŠ Kukučínova sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

e)  ZŠ Bernolákova sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

f)  ZUŠ sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  637,50  € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

g)  ZŠ  Juh sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

h)  MsDK sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  637,50 € 
(slovom:  šesťstotridaťsedem  eúr,  50  centov),  (elektrická  energia:  300,00  EUR 
a plyn 337,50 EUR)  a

i)  CVČ sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  300,00 € 
(slovom: tristo eúr),  (elektrická energia: 300,00 EUR)  a

j)  ZpS sa  podieľa  na  obstaraní  predmetu  zmluvy  sumou  vo  výške  300,00 € 
(slovom: tristo eúr), (elektrická energia: 300,00 EUR).

Čl. III
Podmienky použitia finančných prostriedkov

1.  b,  ZŠ Sídlisko II. sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške 637,50 € (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.
c,  ZŠ  Lúčna sa  zaväzuje  zložiť  finančné  prostriedky  vo  výške  637,50 €  (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.
d, ZŠ Kukučínova sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške 637,50 € (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.
e, ZŠ Bernolákova sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške 637,50 € (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.
f,  ZUŠ  sa  zaväzuje  zložiť  finančné  prostriedky  vo  výške  637,50 €  (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.



g,  ZŠ  Juh sa  zaväzuje  zložiť  finančné  prostriedky  vo  výške  637,50 €  (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.
h,  MSDK sa  zaväzuje  zložiť  finančné  prostriedky  vo  výške  637,50 €  (slovom: 
šesťstotridaťsedem eúr, 50 centov) bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad 
Topľou uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov 
nad Topľou s lehotou splatnosti 14 dní. Faktúra bude vystavená do 60 dní po úspešnom 
ukončení realizácie obstarania predmetu zmluvy.

i,  CVČ sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške  300,00 €  (slovom: tristo eúr) 
bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad Topľou uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov nad Topľou s lehotou splatnosti 14 
dní.  Faktúra  bude  vystavená  do  60  dní  po  úspešnom ukončení  realizácie  obstarania 
predmetu zmluvy.
j, ZpS sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške  300,00 €  (slovom: tristo eúr) 
bezhotovostným prevodom na účet mesta Vranov nad Topľou uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy na základe faktúry vystavenej mestom Vranov nad Topľou s lehotou splatnosti 14 
dní.  Faktúra  bude  vystavená  do  60  dní  po  úspešnom ukončení  realizácie  obstarania 
predmetu zmluvy.

2.   Finančné  prostriedky  zložené  od  ZŠ  Sídlisko  II.,  ZŠ  Lúčna,  ZŠ  Kukučínova, 
ZŠ Bernolákova, ZUŠ, ZŠ Juh, MsDK, CVČ, ZpS na účet mesta Vranov nad Topľou, 
je  mesto  Vranov  nad  Topľou  oprávnené  a  súčasne  povinné  použiť  výhradne  na 
zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy.

Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Mesto Vranov nad Topľou je povinné zabezpečiť realizáciu predmetu zmluvy.
2.   Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akejkoľvek činnosti,  ktorá by mohla znemožniť 

alebo sťažiť realizáciu predmetu zmluvy.
3.   Každá zmluvná strana má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie o všetkých 

veciach týkajúcich sa predmetu zmluvy.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v jedenástich vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke mesta Vranov nad Topľou.

3. Táto zmluva zaniká  uhradením združených finančných. 
4. Táto zmluva môže byť zmenená len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán 

formou písomného dodatku k zmluve.



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola  uzavretá  v  tiesni  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  zmluvu  si  prečítali,  jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Ďalej prehlasujú, že ich 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že 
právny úkon je urobený v predpísanej forme.

Vo Vranove nad Topľou dňa  25.7.2012          vo Vranove nad Topľou dňa  25.7.2012

                                       Mgr. Milan Bendik, v. r. 
....................................................                              ..........................................................

Mesto Vranov nad Topľou                 ZŠ Sídlisko II.
Ing. Ján Ragan, primátor, v. r.  
                                                  

         03.08.2012, PaedDr. Blažena Matisová, v. r. 
..........................................................

    ZŠ Lúčna 

         10.10.2012, Mgr. Daniela Milbauerová, v. r. 
..........................................................

ZŠ Kukučínova 

25.07.2012, Mgr. Marek Cerula, v. r. 
..........................................................

ZŠ Bernolákova 

14.08.2012, Mgr. Klára Kuliková, v. r. 
..........................................................

                                                                                         Základná umelecká škola

25.07.2012, Mgr. Zlatica Halajová, v. r. 
..........................................................

ZŠ Juh

25.07.2012, Ing. Alfonz Kobielsky, v. r.
..........................................................

MsDK 

20.08.2012, Ing. Anna Marcinčinová, v. r. 
..........................................................

           Centrum voľného času

27.08.2012, Mgr. Ján Kuba, v. r. 
..........................................................

                                                                                            Zariadenie pre seniorov


