
Zmluva o združení finančných prostriedkov 
č. 078/16/07 

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

I. 
Zmluvné strany 

1.1. Mesto Senec 
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
V zastúpení: Ing. Karolom K v á 1 o m, primátorom mesta 
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s 
Číslo účtu: SK94 5600 0000 0066 0282 7002 
BIC kód banky: KOMASK2X 
(ďalej aj ako „Mesto Senec") 

a 

1.2. POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o. 
Sídlo: Námestie 1. mája 6, 903 01 Senec 
IČO: 34 129 529 
IČ DPH: SK2020684303 
V zastúpení: JUDr. Viera Šilhavíková- konateľ 
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vi. 

č. 12521/B 
(ďalej aj ako POLIKLINIKA Senec, spol s r.o") 
(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 č. 078/16/07 (ďalej len „zmluva"). 

n. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je združenie finančných prostriedkov na vybudovanie „Kabeláž, 
paraperný systém" v budove polikliniky, ktorá je postavená na pozemku C-KN pare. č. 
981/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 944 m2, okres Senec, obec Senec, v katastrálnom 
území Senec, vedená na liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu v Senci, katastrálneho 
odboru (ďalej len predmet zmluvy"). 

2.2. Predmet zmluvy bude realizovaný zhotoviteľom vybraným na základe prieskumu trhu 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v žnem neskorších predpisov. 
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III. 

Výška združených finančných prostriedkov 

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

a) POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o. sa bude podieľať na obstaraní predmetu zmluvy 
sumou vo výške 16.600,- € (slovom: šestnásťtisícšesťsto eur), ktorá predstavuje súčet 
investícií za rok 2015 a 2016, ktoré je POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o. povinná 
investovať do budovy polikliniky v súlade s ustanovením či. 6.ods. 6.2. nájomnej 
zmluvy zo dňa 01.04.2005 v znení dodatkov a 

b) Mesto Senec sa bude podieľať na obstaraní predmetu zmluvy sumou vo výške rozdielu 
medzi sumou, ktorá bude výsledkom prieskumu trhu v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a sumou uvedenou v písm. 
a) tohto odseku, najviac však vo výške 23.100,- € (slovom: dvadsaťtritisícjednosto 
eur). 

IV. 
Vlastníctvo predmetu zmluvy 

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

V. 
Podmienky použitia finančných prostriedkov 

5.1. POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o. sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky vo výške 
16.600,- € (slovom: šestnásťtisícšesťsto eur) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Senec 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do 31.05.2016. Vprípade, ak by finančné 
prostriedky vo výške 16.600,- € (slovom: šestnásťtisícšesťsto eur) neboli zložené 
POLIKLINIKOU Senec, spol. s r.o. na účet Mesta Senec ani v posledný deň lehoty uvedenej 
v predchádzajúcej vete, a ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, je Mesto Senec 
oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť, čím sa táto zmluva ruší od samého počiatku - ex tunc. 

5.2. Mesto Senec je oprávnené a súčasne povinné finančné prostriedky vo výške 16.600,- € 
(slovom: šestnásťtisícšesťsto eur) zložené POLIKLINIKOU Senec, spol. s r.o. na účet Mesta 
Senec použiť výhradne na zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy. 

5.3. Mesto Senec sa zaväzuje združené finančné prostriedky 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. 
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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 žnem neskorších predpisov. 

7.3. Táto zmluva zaniká prevzatím predmetu zmluvy Mestom Senec od zhotoviteľa 
a uhradením združených finančných prostriedkov zhotoviteľovi podľa či. 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. 

http://www.senec.sk

