
Zmluva o spolupráci pri príprave a implementácii projektu  
 
 

ktorú uzavreli: 
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve 
sídlo: Dlhá č. 1, 919 01 Dlhá 
zastúpený: Rudolf Braniša – predseda združenia 
IČO: 42157595 
/ďalej len združenie/ 
 

a 
 

Obec Dechtice 
sídlo: Obecný úrad,  919 53 Dechtice 488 
zastúpený: Karol Zachar, starosta obce 
IČO: 00312363 
/ďalej len spolupracovník/ 
 
takto: 

Preambula 
 

(1) Účastníci, deklarujúc snahu o udržanie a prehĺbenie trvalých pracovno-právnych vzťahov prejavili 
vôľu a záujem o vzájomnú spoluprácu. 

(2) Touto zmluvou účastníci majú v úmysle vymedziť možnosti a podmienky budúcej spolupráce na 
princípoch rovnosti a vzájomnej výhodnosti. 
 

Čl. I  Predmet spolupráce 
 

(1) Účastníci sa dohodli, že budú všetkými dostupnými prostriedkami prispievať k príprave, 
implementácii a k zabezpečeniu udržateľnosti projektu „ Získavanie vytriedených druhotných surovín z obcí 
formou zavedenia kontajnerového systému zberu „(ďalej len projekt) v súlade s aktivitami projektu 
v rozsahu svojej samostatnej pôsobnosti najmä v oblastiach zhromaždenia vstupných údajov potrebných pre 
prípravu projektu, dodania požadovaných podkladov, spolufinancovania realizácie projektu, rozmiestnenia 
zberových nádob v obci a prevádzky vytvoreného systému triedenia odpadov. 

(2) V rámci spolupráce, ktorej účelom je tvorba a implementácia spoločného projektu budú účastníci 
najmä: 
a) zabezpečovať požadované informácie, 
b) podieľať sa v zmluvne vymedzenom rozsahu na implementácii a spolufinancovaní projektu, 
c) podieľať sa na zabezpečení prevádzky vytvoreného systému triedenia odpadov, ktorého cieľom je dosiahnuť 
uvedené množstvá vytriedených druhotných surovín za celé združenie 
 
Papier  v t / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Očakávaný vývoj  600 620 640 660 688 

 
Plasty v t / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Očakávaný vývoj  206 216 226 236 246 

 
Sklo  v t / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Očakávaný vývoj  206 216 226 236 246 

 
VKM  v t / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Očakávaný vývoj  10 20 30 40 50 

 
Kovové obaly  v t / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Očakávaný vývoj  2 4 6 10 13 

 
Na vyššie uvedených cieľových množstvách sa budú jednotlivé obce združenia podieľať v zmysle prílohy č. 1.  
 



Čl. II Podmienky realizácie zmluvy 
 

(1) Účastníci sa dohodli, že pre realizáciu tejto zmluvy vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude 
zložená zo zástupcov oboch účastníkov. 

(2) K úlohám pracovnej skupiny patrí najmä: 
a) zabezpečuje údaje potrebné pre spracovanie projektu, 
b) prerokováva návrhy zmluvných aktov a podmienok plnenia konkrétnych záväzkov k realizácii 

tejto zmluvy, 
c) pripravuje a zabezpečuje uzatvorenie nadväzujúcich zmlúv, ktoré vyplývajú z projektu. 

 
 
 

Čl. III Práva a povinnosti spolupracovníkov 
(1) Spolupracovník má právo: 

a/ aktívne sa zúčastňovať na príprave projektu, 
b/ zúčastňovať sa jednaní v súvislosti s prípravou a implementáciou projektu, 
c/ predkladať návrhy a podnety pri tvorbe a implementácii projektu, 
d/ vyžadovať informácie o stave prípravy a realizácie projektu, 
e/ využívať výstupy projektu. 

(2) Spolupracovník má povinnosť: 
a/ v rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených v rámci projektu a jeho 
prípravy, alebo poskytovať potrebnú súčinnosť, zabezpečiť požadované údaje potrebné na prípravu projektu,  
b/ v prípade schválenia projektu je spolupracovník povinný do 14 dní od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov RF previesť na účet združenia sumu predstavujúcu vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 
5% rozpočtu v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
c/ zabezpečiť dosiahnutie predpokladaných množstevných výsledkov v oblasti separovaného zberu počas rokov 
2015 a 2019 uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
d/ doložiť Všeobecné záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva v obci (systém zberu, 
poplatky a pod.), 
e/ rozmiestniť po obci a riadne zabezpečiť zberné nádoby zakúpené v rámci projektu. V prípade straty alebo 
poškodenia zbernej nádoby za jej náhradu a obstaranie zodpovedá spolupracovník – obec, 
f/ v spolupráci s ostatnými členmi združenia zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu a propagáciu jeho 
výstupov. 
 
 

Čl. IV Záverečné ustanovenia 
(1) Táto zmluva je účastníkmi uzavretá na dobu neurčitú. 

       (2) Spolupráca na projekte zaniká: 
a/ odôvodnenou výpoveďou každého z účastníkov alebo vylúčením zo združenia, ktorá výpovedná lehota je 3-
mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému 
účastníkovi. V prípade realizácie projektu je výpoveď zo strany spolupracovníka možné podať najskôr po 
uplynutí lehoty 5 kalendárnych rokov od ukončenia realizácie projektu, 
b/ zánikom spolupracovníka, pokiaľ ide o právnickú osobu, 
c/ zrušením združenia, 
d/ ak sa nepodarí začať s realizáciou projektu do 1. 11. 2014 
       (3) Združenie môže okamžite dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení zmluvy druhému 
účastníkovi zrušiť zmluvu z dôvodov porušenia podmienok zmluvy. 
       (4) Ak spoločník svojím konaním spôsobí škodu v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu je 
zodpovedný za jej náhradu v plnom rozsahu. 
       (5) Účastníci v snahe predchádzať sporom sa dohodli, že prípadné zmluvné akty medzi nimi uzatvárané na 
základe tejto zmluvy a smerujúce k jej napĺňaniu budú obsahovať dohody o voľbe práva, ktorým sa záväzkové 
vzťahy z takýchto zmluvných aktov budú riadiť, ako aj dohody o miestnej príslušnosti orgánov rozhodujúcich 
prípadné spory vzniknuté pri plnení týchto záväzkových vzťahov. 
      (6) Táto zmluva je platná a účinná okamihom jej uzavretia, čo je deklarované podpismi oboch účastníkov 
pod znením jej textu. Pokiaľ účastníci zmluvu nepodpisujú v rovnakom čase a mieste, nastáva jej platnosť 
okamihom podpisu toho účastníka, ktorý ju podpísal neskôr. 

(7)  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť vo forme písomných dodatkov, ktoré obsahujú prejav 
vôle účastníkov tieto uzavrieť a sú číslované chronologicky, v ucelenom číselnom rade od najnižšieho čísla po 



najvyššie začínajúc číslom 1. V prípade, že dodatky k tejto zmluve nebudú účastníkmi uzavreté v rovnakom 
čase a na rovnakom mieste, potom platí, že dodatok je uzavretý v okamžiku, kedy s návrhom na jeho uzavretie 
prejaví bezvýhradný súhlas ten z účastníkov, ktorému je návrh na uzavretie dodatku adresovaný a to písomnou 
formou. V prípade, že účastník, ktorému je návrh adresovaný, návrh dodatku pozmení, doplní, alebo k tomuto 
iným spôsobom vyjadrí výhrady, má sa za to, že sa jedná o úplne nový návrh na uzavretie dodatku. Pokiaľ sa 
účastník k návrhu na uzavretie dodatku nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom na uzavretie dodatku nesúhlasí 
a vzťahy medzi účastníkmi sa riadia doterajšími ustanoveniami. 

(8) Účastníci svojim podpisom pod touto zmluvou prejavujú svoju vôľu túto zmluvu uzavrieť ako je vyššie 
uvedená a súčasne osvedčujú splnenie náležitostí pre platnosť tejto zmluvy.  
 
V Dlhej, dňa 1 . 11. 2013     
 
 
................................................                    ............................................... 
          predseda združenia                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Príloha č. 1 
 
Názov obce: Obec Dechtice 
 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012: 1872 
 
 
Predpokladané množstevné  výsledky v oblasti separovaného zberu počas rokov 2015 až  2019 v tonách: 
 
Komodita 2015 2016 2017 2018 2019 

Papier 43,13 44,56 46,00 47,44 49,45 

Plasty 14,81 15,53 16,24 16,96 17,68 

Sklo 14,81 15,53 16,24 16,96 17,68 

Kovové obaly 0,14 0,29 0,43 0,72 0,93 

Viacvrstvové komb. materiály ( VKM ) 0,86 1,44 2,16 2,88 3,59 

 
 
Spolufinancovanie projektu ( cca 5% z predpokladanej obstarávacej ceny zberných nádob ): 
 
 

Položka 
Jednotková 

cena € 
Počet ks Cena celkom € 

Spolufinancovanie 

€* 

Nádoba 240l zmes druhotných 

surovín  

( plasty, VKM, kovové obaly ) 28,80 138 3 974,40 200,25 

Kontajner papier 1100l 172,77 5 863,86 46,57 

Kontajner sklo 1232l 379,97 2 759,93 42,33 

Informačný leták 0,39 503 196,66 9,84 

  CELKOM € 5 794,85 298,98 

 
 
*Výsledná suma spolufinancovania obce na nákupe nádob bude aktualizovaná na základe skutočnej ceny nádob, 
ktorá bude v prípade úspešnosti projektu daná výsledkom výberového konania 
 
 
 
 
V Dlhej, dňa 1 . 11. 2013     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................                    ............................................... 
          predseda združenia                 starosta obce 

 


