
Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa          

§ 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení medzi: 

  

Obec  Hýľov 

Sídlo: Hýľov č. 21, 04412 

Zastúpená: Bc. Júliou Kočíkovou, starostkou obce 

IČO: 00 324 230 

DIČ: 2021235997 

Číslo účtu: SK78 5600 0000 0004 5757 3001 

 
a  

Obec  Zlatá Idka 

Sídlo: Zlatá Idka č. 159, 044 61 

Zastúpená: Romanom Beličákom, starostom obce 

IČO: 00 324 957 

DIČ: 2021245182  

IBAN: SK82 0200 0000 0000 1782 1542 

 

takto: 

Úvodné ustanovenia 

 
Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.  

Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov za účelom podpory činnosti 

Materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti Obce Hýľov, ktorú navštevujú deti účastníkov tejto 

zmluvy. 

  Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, 

(združenie prostriedkov s inými obcami) ako aj v súlade s § 5 ods. 1 písm. i/ a ods. 2 písm. d/ zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (účelové dotácie z rozpočtu inej 

obce a oprávnenie obce použiť na plnenie svojich úloh združené prostriedky).  

Pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z ustanovenia § 7a ods. 1, písm. b/ zák. č. 597/2003 Z.z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ako aj § 6 ods. 12 písm. d/ zák. č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s tým, že v zmluve sa zohľadňuje 

aktuálnosť riešenia situácie pre prevádzku materskej školy. 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je povinnosť účastníkov zmluvy poskytnúť formou združenia finančný 

príspevok (ďalej len príspevok) na zakúpenie darčekov  pre deti MŠ v Hýľove pri príležitosti                     

„Ukončenie školského roka“  (ďalej len MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hýľov za 

podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve.  

 



Čl. II. 

Doba trvania zmluvného vzťahu 

 

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 10.06.2022 do 30.06.2022.  

Čl. III. 

Výška príspevku 

 

1. Príspevok bol dohodnutý vo výške  50,- Eur (slovom: päťdesiat eur). 

 

Čl. IV. 

Platobné podmienky 

 

Dohodnutý príspevok je splatný v termíne do 30.06.2022  vyplatením v hotovosti do pokladne 

obce Hýľov.  

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú tak, ako je uvedené v čl. II. do 30.06.2022  bez možnosti 

jej vypovedania zmluvnými stranami.  

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý účastník zmluvy obdrží po 

jednom exemplári zmluvy.  

3. Zmluva je uzavretá a platná dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy. Podľa § 47a ods. 1/ zák. č. 

40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení na webovej stránke účastníkov zmluvy. 

4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, porozumeli 

jej a na znak svojej slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali.  

 

V Hýľove, dňa  10.6.2022 

 

 


