
D o d a t o k  č. 1   

k Zmluve o združení finančných prostriedkov (ďalej len „Zmluva o združení“) 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) 

 
medzi zmluvnými stranami :  

Účastník č.1 : Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa  

Sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa  

štatutárny zástupca: PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia  

IČO: 37793225  

DIČ: 2021360044  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa  

IBAN : SK34 0200 0000 0000 1742 1602  

Telefón: +421 908 976 552, 052 / 4283653  

Email : projektylrz@gmail.com (ďalej len „nadobúdateľ“ )  

a 

Účastník č.2 : Obec PLAVEČ  

Sídlo: ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč  

Zastúpený: Ing. Štefan Murcko, starosta obce  

IČO: 00330116  

DIČ : 2020698768  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa .  

Číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 1322 8602  

Telefón: 052/4921783, 00421905384389  

Email: ocuplavec@slnet.sk  

(ďalej len „prevodca “ a spolu s nadobúdateľom aj len ako „zmluvné strany“.) 

 

 Zmluva o združení finančných prostriedkov (ďalej len „Zmluva o združení“) uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník) zo dňa 10. 4. 2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Článok III. - Združenie finančných prostriedkov , odsek 2.1 a 3. znejú nasledovne: 

2.1 zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo 

výške 50.000,--€, čo predstavuje časť z investičných oprávnených nákladov v 

katastrálnom území Plaveč, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška bude 

identifikovaná po ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí formou 

preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie 

miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a 

súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky na zabezpečenie za alikvotnú časť 

preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará 

Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa,  IČO: 37793225, 
  

 

mailto:ocuplavec@slnet.sk


2. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

 

 

V Plavči dňa 26.10.2017                                                       V .................................... dňa .....................  

 

Za Účastníka č.2                                                                    Za   Účastníka č.1  

 

 
                   (podpísané)                                                                                                                  (podpísané) 

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

           Ing. Štefan Murcko                                                          PaedDr. Ľubomír Rešetár  

               starosta obce                                                                     Predseda združenia 

 

 


