
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 1/2017
Uzatvorená podl'a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čl. l.
Zmluvné strany

Zmluvná strana 1: Obec Dohňany, adresa: Dohňany 68, 02051, IČO: 00317136,
zastúpená Ing. Milanom Panáčkom, starostom obce,

Zmluvná strana 2: Obec Mestečko, adresa: Mestečko 118, 02052, IČO:00317519,
zastúpená Annou Václavíkovou, starostkou obce,

Zmluvná strana 3: Obec Záriečie, adresa: Záriečie 190, 02052, IČO: 00317926,
zastúpená Ing. Jozefom Kollárom, starostom obce,

Zmluvná strana 4: Obec Lúky, adresa: Lúky 105, 02053, IČO: 00317489,
zastúpená Jánom Behrom, starostom obce,

.. Zmluvná strana 5: Obec Vydrná, adresa: Vydrná 51, 020 53, IČO: 00692379,
zastúpená Milanom Gáškom, starostom obce,

Zmluvná strana 6: Obec Lazy pod Makytou, adresa: Lazy pod Makytou 157, 02055, IČO:
00317446, zastúpená JUDr. Jánom Mičicom, starostom obce,

Zmluvná strana 7: Obec Lysá pod Makytou, adresa: Lysá pod Makytou 1, 020 54,
!ČO: 00317471, zastúpená Ing. Michalom Ondričkom, starostom obce,

Zmluvná strana 8: Združenie obcí Púchovská dolina, adresa: Dohňany 68, 020 51 Dohňany
IČO: 42 280 788, zastúpené: Ing. Milanom Panáčkom, predsedom združenia,

(ďalej len "zmluvné strany")

Preambula
Zmluvné strany' 1. až 7, členovia "Združenia obcí Púchovská dolina" (ďalej len Združenie), ako

príjemca finančného príspevku, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. OPKZP-
P01-SC111-2016-10/101 na realizáciu aktivít projektu "Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí
Púchovskej doliny", v rámci Operačného programu: Životné prostredie (ďalej len "Zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov"), v súlade s § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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 obyvatel'ov obcí.

Čl. II.
Základné ustanovenia

1. Združenie uzatvorilo s poskytovatel'om - Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky, IČO: 42181810, Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. OPKZP-P01-SC111-
2016-10/101 na realizáciu aktivít projektu "Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí
Púchovskej doliny", v rámci Operačného programu: Životné prostredie.

2. Predmetom Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je poskytnutie finančného príspevku
na realizáciu projektu v celkovej výške maximálne 1.361.615,23 EUR, (slovom
jedenmilióntristošesťdesiatjedentisícšestopätnásť EUR a dvadsaťtri Eurocentov). Z toho
poskytnutý finančný príspevok činí maximálne 95% - 1.293.534,47,- EUR (slovom
jedenmilióndvestodeväťdesiattritisícpäťstotridsaťštyri EUR a štyridsaťsedem
Eurocentov)a spolufinancovanie zo strany príjemcu 5%, t.j. 68.080,76,- EUR, (slovom
šesťdesiatosemtisícosemdesiat Eur a sedemdesiatšesť Eurocentov). Celková suma bude
upresnená na základe výsledkov verejného obstarávania.

3. Združenie, ako príjemca finančného príspevku sa v súlade so zmluvou zaviazalo, že zaistí
vlastné zdroje na spolufinancovanie aktivít projektu a zaistí ďalšie vlastné zdroje financovania
projektu, vrátane úhrady všetkých neoprávnených výdavkov.
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4. Suma 5%-ného spolufinancovania projektu vo výške 68.080,76,- EUR, slovom:
šesťdesiatosemtisícosemdesiat Eur, a nákladov na prípravu žiadosti o Nenávratný finančný
príspevok (projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, verejné obstarávanie) vo výške
16.780,- EUR, bude združená zmluvnými stranami Č. 1 až 7., podl'a počtu obyvateľov
k 1.1.2016, nasledovne:

Počet obyvateľov podľa Spolufinancovanie Spolufinancovanie
na prípravu Spolufinancovanie

Obec www.statistics.potral.sk % podiel obce podľa zmluvy o žiadosti o NFP v obce spolu v EURk 1.1.2016 NFPvEUR
EUR

Dohňany 1773 23,30% 15865,82 3931,46 19797,28

Mestečko 524 6,89% 4689,05 1161,92 5850,97

Záriečie 707 9,29% 6326,64 1 567,70 7894,35

Vydrná 322 4,23% 2881,44 714,00 3595,44

Lúky 929 12,21% 8313,23 2059,97 10373,19

Lazy pod Makytou 1244 16,35% 11132,03 2758,45 13890,48

Lysá pod Makytou 2109 27,72% 18872,55 4676,50 23549,05

SPOLU 7608 100,00% 68080,76 EUR 16870,00 EUR 84 950,76 EUR

Čl. III.
Vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2028. V prípade zmeny harmonogramu aktivít
projektu alebo iných zmien v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku bude
upravený aj čas, na ktorý sa táto Zmluva uzatvára, formou dodatku ku Zmluve.

2. Zmluvné strany Č.1 až 7., sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak by
plnenie povinností podl'a tejto zmluvy bránila prekážka, ktorá nastala bez zavinenia zmluvnej
strany, a ak nemožno predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku odvrátila alebo
prekonala.

3. Dôvodom odstúpenia od zmluvy nie je ukončenie členstva zmluvnej strany v Združení o
Púchovská dolina.

4. Odstúpenie oznámi odstupujúca zmluvná strana písomne všetkým zmluvným stranái r-
Odstúpenie bude účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení poslednej zmluvnej s

5. Vysporiadanie majetkových a finančných záväzkov s odstupujúcou zmluvnou s a
zrealizované do 60 dní od odstúpenia zmluvnej strany.

5. Zmluvné strany č.1 až 7., sa zaväzujú zabezpečiť úhradu aj prípadných ďalších
neoprávnených výdavkov, prepočtom podľa ods. 4., tohto článku.
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Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy ta
aktivity realizované riadne a včas.

2. Zmluvné strany č.1 až 7., sú povinné podieľať sa na nákladoch pri realtzácä
a poskytovať súčinnosť pri realizácii projektu.

3. Zmluvné strany uhradia prislúchajúcu vyčíslenú sumu podľa čl. II. ods. 3 v te
do 30 dní od doručenia výzvy od predsedu združenia obcí Púchovská dolina, a ce
vo VUS, a.s., číslo účtu: 3189185654/0200, ISAN: SK53 0200 0000 0031 89185654.

4. Združené finančné prostriedky budú použité len na účel a v súlade so Zml o o os
finančného príspevku Č.OPKZP-P01-SC111-2016-10/101.

trana 2 z 3



o
la
výš:.

ra er

vanie
EUR

4

19

~8

05

EUR

ďalších

nu aktiví
vku bude

Ide, ak by
zmluvnej
tila alebo

ženl obcí

straná
:j strane.
Inou bude

ioli urče

;ii proje -

: najneskô=
čet vede
4.
I poskytn

:trana 2 z:»

5. Maje o ktorý obce získajú
6. Zml é strany sa vzájom

zá - o z tejto Zmluvy.

- _6 zmluvy, sa stáva maje
--'OOL"--"_.' poskytovať si vše

Združenia.
trebnú súčinnosť na plnenie

1. é strany č.1 až 7.,
ádzajúceho súhlas
. efstva každej obce,

2. Zmluvu ožno meniť alebo
s s šetkých zmluvný

3. za zá äzky z tejto zmlu
s - e a nerozdielne.

4. Tát luva je vyhotovená
VVIIU",\ ivenie.

5. íci tejto zmluvy zho
""u•.,,u .•é o alebo právneho

6. adobúda platnosť dň
.u11~,.UllY·1mi stranami na svoji
poslednou zmluvnou stranou.

Čl. V.
7~._"";-~néustanovenia

. že sú oprávnené uza oriť túto zmluvu na základe
ičnej väčšiny še' ch poslancov obecného

- stnlkorn zmluvy .
ou písomných, čísl aných dodatkov, za podmienky

é voči tretím osobá zodpovedajú zmluvné strany

- ;0.. -~ ároch, z ktorých o rží každá zmluvná strana jedno

jú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez
iesni alebo v nevý ých podmienkach.

ísania zmluvnými arni a účinnosť po jej zverejnení
~är~~ch dňom, ktorý as eduje po dni zverejnenia zmluvy

V Dohňs'nt'U~n 3.4.2017

Ing. Mila
starosta any .........!] .

Ing. Jozef
staros a . ieči

má

Ján Be
starosta

JUDr. Já
starosta o - pod Makytou

Ing. Mich
starosta o - d Makytou ---'~.- .....•....... J .. oo oo ."oo oo oo í),

Ing. Mila
Predseda z•••...P-=-
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