
Z M L U V A 
o združení finančných prostriedkov na dodávku kanalizačnej čerpacej 

šachty s čerpadlom uzatvorená v zmysle § 829 OZ 

 
I. 

Zmluvné strany 

 

Užívateľ tlakovej kanalizácie                 Daniela Ožvoldíková  

systému PRESSKAN:             906 35     Plavecký Peter č. 151 

                                                                   

                                                                                                             

                                                                         a 

OBEC   Plavecký Peter 

zastúpená starostkou obce Mgr. Jozefínou Bartoňovou 

IČO: 00309 800    

Bankové spojenie: Prima banka Senica č.ú.: 3201506001/5600 

IBAN: SK 835600 0000 003201506001 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o združení finančných prostriedkov na dodávku kanalizačnej čerpacej 

šachty s čerpadlom. 

 

II. 

Predmet a účel združenia finančných prostriedkov 

            

        Združenie finančných prostriedkov bolo schválené OZ v Plaveckom Petre dňa 

17.08.2016 uznesením OZ číslo  36/2016. 

Predmetom a účelom združenia finančných prostriedkov je „dodávka kanalizačnej 

šachty s príslušenstvom a jej spustenie do prevádzky“.  

Celková výška finančných prostriedkov oboch zmluvných strán spolu prestavuje sumu 

vo výške 1 776 EUR (jedentisíc sedemstosedemdesiatšesť). Výška finančných prostriedkov 

jednotlivých zmluvných strán je v zmysle tejto zmluvy stanovená nasledovne: 

Užívateľ tlakovej kanalizácie združí finančné prostriedky vo výške 305 EUR 

(tristopäť EUR) a to platobným prevodom na účet obce Plavecký Peter v termíne do 

11.7.2018. 

Obec Plavecký Peter poskytne finančný príspevok vo výške 1 471 EUR ( Jedentisíc 

štyristosedemdesiatjeden EUR) po kompletnej dodávke kanalizačnej čerpacej šachty 

s príslušenstvom a to úhradou dodávateľskej faktúry za dodanie predmetu zmluvy.  

 

III. 

Osobitné dojednania 
 

Užívateľ tlakovej kanalizácie, ktorý dostane finančný príspevok od obce musí do 6 

mesiacov od kolaudácie preukázať trvalý pobyt v obci Plavecký Peter. 

V prípade nepreukázania trvalého pobytu v obci Plavecký Peter, je užívateľ povinný 

vrátiť poskytnutý finančný príspevok 1 471 EUR ( Jedentisíc štyristosedemdesiatjeden EUR) 

na bankový účet obce Plavecký Peter. 
 

 

 



IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 Táto zmluva o združení finančných prostriedkov je vyhotovená v 2-exemplároch, z ktorých  

1x dostane každá strana. 

          Súčasťou Zmluvy sú i „Pokyny pre užívateľov tlakovej kanalizácie “, ktoré každý 

majiteľ prevzal pri montáži čerpacej šachty s čerpadlom. 

 

 

 

V Plaveckom Petre  6.7.2018 

 

                                                                                                    Mgr.Jozefína Bartoňová 

.................................................                                                  ................................................. 

 

Užívateľ tlakovej kanalizácie                                                    Obec Plavecký Peter 

 

 

Obec – Obecný úrad 906 35 Plavecký Peter 

 

 

 

 
 

 

Vec: Zaslanie Zmluvy a pokynov na prevádzkovanie tlakovej kanalizácie. 

 

        Obec Plavecký Peter zastúpená starostkou obce Vám v prílohe zasiela 2 x Zmluvu o 

združení finančných prostriedkov na dodávku kanalizačnej čerpacej šachty s čerpadlom 

uzatvorenú v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka.  Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, 

z ktorých jeden je  pre užívateľa a jeden pre obec Plavecký Peter. 

 

         Súčasťou Zmluvy sú i pokyny na prevádzkovanie tlakovej kanalizácie, ktoré majiteľ 

prevzal pri montáži. Pokyny je potrebné pri užívaní dodržiavať. 

 

 

 

 

 

 

          S pozdravom                                                                         Mgr. Jozefína Bartoňova 

                                                                                                                  starostka obce 


