
Zmluva o refundácii nákladov vzniknutých pri spoločnej kultúrnej akcií 

 ,, Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti – Folklór spája krajanov“  

konanej dňa 29.04.2017 – 01.05.2017  

 

 

v súlade §269 ods.2 zak.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvárajú 

túto zmluvu o refundácii nákladov vzniknutých pri spoločnej akcií (ďalej len ,,zmluva“)   

 

medzi 

 

Dodávateľ:            Obec Čavoj  

                              Sídlo:    972 29 Čavoj 86 

                              V zastúpení:   Ing. Ján Halaška -  starosta obce 

                              IČO:    00 318 035 

                              Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

                              Číslo účtu:   9000 182 001/5600 

                              (ďalej len „dodávateľ“)  

 

a  

Odberateľ č. 1:      Obec Valaská Belá   

                              Sídlo:    972 28 Valaská Belá 1 

                              V zastúpení:   Ing. Miloš Cucík -  starosta obce 

                              IČO:    00 318 531 

                              (ďalej len „odberateľ č.1“)  

 

 

Odberateľ č. 2:      Obec Zliechov   

                              Sídlo:    018 32 Zliechov  

                              V zastúpení:   Ing. Anton Miko -  starosta obce 

                              IČO:    00 317 969 

                              (ďalej len „odberateľ č.2“)  

 

 

ČI. I. 

Predmet zmluvy 

 

    1)  Predmetom tejto zmluvy je záväzok odberateľa č.1 a odberateľa č.2 v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve refundovať náklady vzniknuté pri organizovaní spoločnej akcie ,,Užime si 

radosti, tancov, hier do sýtosti – Folklór spája krajanov“, ktorá sa bude konať v dňoch 29.04.2017 - 

01.05.2017 

 

    2)  Odberateľ č.1 sa zaväzuje refundovať náklady v výške 1/3 po odpočítaní nákladov, na ktoré bola 

poskytnutá dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja v sume 1000 €. Odberateľ č.1 v zmysle tejto 

zmluvy refunduje náklady na dopravné, cestovné poistenie, vecné ceny ako poďakovanie, propagačné 

materiály a publicitu.  

   

    3)  Odberateľ č.2 sa zaväzuje refundovať náklady v výške 1/3 po odpočítaní nákladov, na ktoré bola 

poskytnutá dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja v sume 1000 €. Odberateľ č.2 v zmysle tejto 

zmluvy refunduje náklady na dopravné, cestovné poistenie, vecné ceny ako poďakovanie, propagačné 

materiály a publicitu. 



ČI. II. 

Platobné podmienky 

 

     1)   Dodávateľ bude fakturovať náklady uvedené v článku I tejto zmluvy. Faktúra bude vyhotovená 

po konečnom vyúčtovaní spoločnej akcie ,,Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti – Folklór spája 

krajanov“.  Prílohou faktúry bude fotokópia tlačiva: ,,Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa VZN č. 

13/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK“, ktorej originál tvorí súčasť vyúčtovania dotácie 

poskytnutej z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príloha bude obsahovať rozpis použitých 

prostriedkov na zabezpečenie akcie. 

      

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

rovnopise.  

 

2) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných dodatkov.  

 

3) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola uzatvorená v 

tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.  

 

4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce Čavoj. 

  

5) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke obce 

www.cavoj.sk.    

 

V Čavoji dňa 24.05.2017 

 

 

 

 

 

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

                Ing. Ján Halaška – starosta obce  

 

 

 

 

      

 

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

                 Ing. Miloš Cucík -  starosta obce    

   

 

 

 

 

 

 

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

                                                                  Ing. Anton Miko -  starosta obce   


