ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV

uzatvorená podľa §20a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Zmluvná strana č. 1:

Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Zastúpená: Pavel Halabrín – primátor mesta
Bankové spojenie (IBAN) SK05 1111 0000 0014 3103 0062
IČO: 00309745

Zmluvná strana č. 2:

Obec Stará Myjava, 907 01 Stará Myjava
Zastúpená: Pavol Kováč – starosta obce
Bankové spojenie (IBAN): SK06 0200 0000 0000 0412 4182
IČO: 00310034

Zmluvná strana č. 3:

Obec Brestovec, 907 01 Brestovec
Zastúpená: Ing. Dušan Duga – starosta obce
Bankové spojenie (IBAN): SK82 0200 0000 0000 0522 3182
IČO: 309 435

Zmluvná strana č. 4:

Obec Jablonka, 906 21 Jablonka
Zastúpená: Anna Cigáneková – starosta obce
Bankové spojenie (IBAN): SK38 7500 0000 0040 2372 6881
IČO: 00309591

Zmluvná strana č. 5:

Obec Poriadie, 906 22 Poriadie
Zastúpená: Ing. Zuzana Boskovičová – starostka obce
Bankové spojenie (IBAN): SK27 0200 0000 0000 0622 6182
IČO: 00309842

Zmluvná strana č. 5:

Obec Rudník, 906 23 Rudník
Zastúpená: Monika Malcová – starostka obce
Bankové spojenie (IBAN): SK68 0200 0000 0000 1142 0182
IČO: 00309958

Zmluvná strana č. 5:

Obec Polianka, 907 01 Polianka
Zastúpená: Pavol Kňazský – starosta obce
Bankové spojenie (IBAN): SK32 5600 0000 0050 4853 3001
IČO: 00309826

(ďalej len „zmluvné strany“)

II.
Preambula
Zmluvné strany v záujme efektívneho rozvoja a plnenia cieľov združenia v súlade s § 20 a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, uzatvorili túto
Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“). Spolupráca obcí
sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

III.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli
prefinancovať
rekonštrukciu Domu smútku v Myjave, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Myjave v návrhu rozpočtu na rok 2018 - 2020 dňa 13. decembra 2017, uznesením č.
141/12/2017. Predpokladaná cena rekonštrukcie predstavuje čiastku 650.000,- €.
2. Na združení finančných prostriedkov sa podieľajú obce, ktoré využívajú Dom smútku
Myjava a pohrebiská v Myjave.
3. Zmluvné strany sa dohodli výšku príspevku určiť podľa kľúča, ktorým je počet
obyvateľov jednotlivých obcí k 31.12.2017 nasledovne:

Obec

percento

Sume v Eur

Myjava

71,9

466 050,-

Stará Myjava

5,1

33 150,-

Brestovec

6,6

42 900,-

Jablonka

3,4

22 100,-

Poriadie

4,9

31 850,-

Rudník

5,6

36 400,-

Polianka

2,7

17 550,-

IV.
Vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára

1. Zmluva o združení finančných prostriedkov sa uzatvára na dobu určitú, do
31.12.2019.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak by
plnenie povinnosti podľa tejto zmluvy bránila prekážka, ktorá nastala bez zavinenia
zmluvnej strany, a ak nemožno predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku
odvrátila alebo prekonala.
3. Odstúpenie oznámi odstupujúca strana písomne všetkým zmluvným stranám.
Odstúpenie bude účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení poslednej zmluvnej
strane.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy tak, aby
boli určené aktivity realizované riadne a včas.
2. Zmluvné strany uhradia prislúchajúcu vyčíslenú sumu podľa č.III. ods.3 tejto Zmluvy v
termíne najneskôr do 30.4.2018 na účet Mesta Myjava, ktorý je založený
v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. ,
číslo: SK05 1111 0000 0014 3103 0062.
3. Finančné prostriedky budú použité len v súlade s touto zmluvou na rekonštrukciu
Domu smútku v Myjave, avšak pritom nezakladajú zmluvným stranám nárok na
majetkový podiel.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na
plnenie záväzkov z tejto zmluvy.
5. Mesto Myjava sa zaväzuje finančné prostriedky využiť efektívne a účelne len na
rekonštrukciu Domu smútku a pohrebísk. Zároveň bude ostatným zmluvným stranám
mesačne predkladať informáciu o postupe prác a použití finančných prostriedkov.
6. Zmluvné strany majú právo vykonávať kontroly prác, dodacích listov, faktúr
a preverovať všetko, čo súvisí s rekonštrukciou Domu smútku.

VI.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu, a to na základe
platného uznesenia obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom
zmluvy.
2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných, číslovaných dodatkov, za
podmienky súhlasu zmluvných strán.
3. Za záväzky z tejto zmluvy vzniknuté voči tretím osobám zodpovedajú zmluvné strany
spoločne a nerozdielne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana
jedno vyhotovenie.
5. Účastníci tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne,
bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo v nevýhodných
podmienkach.
6. Neupravené právne vzťahy a záväzky budú riešené v zmysle Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po jej
zverejnení zmluvnými stranami na svojich web stránkach dňom, ktorý nasleduje po
dni zverejnenia zmluvy poslednou zmluvnou stranou.

V Myjave, dňa ...........................................

...........................................................
Mesto Myjava

...........................................................
Obec Stará Myjava

...........................................................
Obec Brestovec

...........................................................
Obec Jablonka

...........................................................
Obec Poriadie

...........................................................
Obec Rudník

...........................................................
Obec Polianka

