
Zmluva o združení finančných prostriedkov 
Č. 089/15/07 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

I. 
Zmluvné strany 

1.1. 
Sídlo: 
IČO: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

1.2. 
Sídlo: 
IČO: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
00305065 
Ing. Karolom K v á l o m, primátorom mesta 
Dexia banka Slovensko, a.s.- Pezinok 
6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 

a 

Tilico s.r.o. 
Pezinská 25A, 903 01 Senec 
47664517 
Dezider Maczeák, konateľ 

(spoločne ďalej aj len „zmluvné strany“) 

uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení túto zmluvu o združení finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“). 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je združenie finančných prostriedkov na vybudovanie oplotenia 
ihriska bezprostredne susediaceho s parkoviskom vybudovaným na pozemku C-KN parc. č. 
4080/6 vedeného na LV 2800. (ďalej len „predmet zmluvy“). 

2.2. Oplotenie ihriska vybudovala spoločnosť PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o., Boldocká cesta 
7, 903 01 Senec, IČO 35876956 (ďalej len „zhotoviteľ“) na základe objednávky. 

2.3. Spoločnosť Tilico s.r.o. v nájomnej zmluve č. 72/14/07/poz. , ktorá bola uzatvorená 
medzi zmluvnými stranami zaviazala v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 78/2014 na 
finančnú spoluúčasť vo výške 25% nákladov na vybudovanie oplotenia ihriska bezprostredne 
susediaceho s parkovacími miestami, ktoré tvorili predmet nájmu nájomnej zmluvy č. 
72/14/07/poz.. 



III. 
Výška združených finančných prostriedkov 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov v nasledovnej výške: 

a) Spoločnosť Tilico s.r.o. sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške 
1.164,78 € (slovom: jedentisícstošesťdesiatštyri eur a sedemdesiatosem centov) a 

b) Mesto Senec sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške 3.494,33 € 
(slovom: tritisícštyristodeväťdesiatštyri eur a tridsaťtri centov). 

3.2. Celková suma združených finančných prostriedkov je spolu 4.659,11 € (slovom: 

štyritisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a jedenásť centov). 

IV. 
Spoluvlastnícke podiely 

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že majetok nadobudnutý na základe tejto zmluvy je vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Senec. 

V. 
Podmienky použitia finančných prostriedkov 

5.1. Spoločnosť Tilico s.r.o. sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške 1.164,78 € 
(slovom: jedentisícstošesťdesiatštyri eur a sedemdesiatosem centov) bezhotovostným 
prevodom na účet Mesta Senec uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 
Mestom Senec s lehotou splatnosti 14 dní. 

5.2. Finančné prostriedky zložené spoločnosťou Tilico s.r.o. na účet Mesta Senec, je Mesto 
Senec oprávnené a súčasne povinné použiť výhradne na zabezpečenie realizácie predmetu 
zmluvy. 

5.3. Mesto Senec sa zaväzuje združené finančné prostriedky vo výške 4.659,11 € (slovom: 
štyritisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a jedenásť centov) poukázať bezhotovostným prevodom na 
účet zhotoviteľa po prevzatí predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, 
pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Mesto Senec je povinné zabezpečiť realizáciu predmetu zmluvy. 



6.2. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť 
alebo sťažiť realizáciu predmetu zmluvy. 

6.3. Každá zmluvná strana má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie o všetkých 
veciach týkajúcich sa predmetu zmluvy. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, dva pre každú zmluvnú stranu. 

7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke predávajúceho www.senec.sk. 
Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

7.3. Táto zmluva zaniká prevzatím predmetu zmluvy Mestom Senec od zhotoviteľa 
a uhradením združených finančných prostriedkov zhotoviteľovi podľa čl. V. ods. 5.3. tejto 
zmluvy. 

7.4. Táto zmluva môže byť zmenená len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán formou písomného dodatku k zmluve. 

7.5. 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 že ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že právny 
úkon je urobený v predpísanej forme. 

V Senci, dňa 7.7.2015 V Senci, dňa 8.7.2015 

Mesto Senec Tilico s.r.o. 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol Kvál Dezider Maczeák 
primátor konateľ 

http://www.senec.sk/

