
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č.1/2016 
uzatvorená podľa §20a zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
Zmluvná strana 1: Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš 
   Zastúpená: Vladimír Bízek – starosta obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK09 5600 0000 0032 3261 3002 

IČO: 00309419 
DIČ: 2021049426 

 
Zmluvná strana 2:  Obec Borský Svätý Jur,  č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur 

Zastúpená:  Mgr. Anna Kratochvílová – starostka obce 
Bankové spojenie (IBAN): SK41 5600 0000 0032 0200 4011 
IČO: 00309401 
DIČ: 2021049415 
 

Zmluvná strana 3:  Obec Čáry, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry 
   Zastúpená: Ing. Martin Královič – starosta obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK88 0200 0000 0000 0432 7182 
   IČO: 00309486 
   DIČ: 2021049437 
 
Zmluvná strana 4:  Obec Dojč, č.125,  906 02 Dojč  
   Zastúpená: PaedDr. Slavomíra Melišová – starostka obce  
   Bankové spojenie (IBAN): SK95 5600 0000 0026 0190 3001 

IČO: 00309508 
   DIČ: 2021063693 
 
Zmluvná strana 5: Obec Koválov, č. 216, 906 03 Koválov  

Zastúpená: Pavol Kuba – starosta obce 
Bankové spojenie (IBAN): SK11 5600 0000 0027 1843 1001 
IČO 00309630 
DIČ: 2021086760 

  
Zmluvná strana 6:  Obec Kuklov, č.203,  908 78 Kuklov  
   Zastúpená: Štefan Šimkovič – starosta obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK65 5600 0000 0032 1489 3004 

IČO: 00309656 
DIČ: 2021049448 
 

Zmluvná strana 7:  Obec Lakšárska Nová Ves, č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves  
   Zastúpená: Mgr. Oľga Procházková – starostka obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK66 5600 0000 0032 7653 0001 

IČO: 00309681 
DIČ: 2021049470 

 
Zmluvná strana 8:  Obec Moravský Svätý Ján, č.803, 908 71  Moravský Svätý Ján  
   Zastúpená: Anton Emrich – starosta obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK05 5600 0000 0032 6553 4001 

IČO: 00309737 
DIČ: 2021049547 

 
Zmluvná strana 9: Obec Rovensko, č. 146, 905 01 Rovensko 146 
   Zastúpená: Ing. Marian Rehuš – starosta obce 

Bankové spojenie (IBAN): SK76 5600 0000 0026 7658 5001 
IČO: 00309931 
DIČ: 2021086859 



 2 

 
Zmluvná strana 10: Obec Smrdáky, č. 181, 906 03 Smrdáky 
   Zastúpená: Ingrid Tripšanská – starostka obce 
   Bankové spojenie (IBAN): SK12 0200 0000 0000 0642 9182 

IČO: 00310000 
DIČ: 2021086870 
 

Zmluvná strana 11:  Obec Šajdíkove Humence, č. 48, 906 07  Šajdíkove Humenca  
   Zastúpená: Pavol Burda – starosta obce 

Bankové spojenie (IBAN): SK22 5600 0000 0026 0059 2002 
IČO: 00310051 
DIČ: 2021086903 
 

Zmluvná strana 12:  Mesto Šaštín Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín Stráže 
   Zastúpená: Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta 

  Bankové spojenie (IBAN): SK35 0200 0000 0000 0082 8182 
IČO: 00310069 
DIČ: 2021049580 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
 

II. 
Preambula 

Zmluvné strany ako členovia MAS Záhorie, o.z., Štefánikova 1408/56, 905 01 Sencia, IČO 42401844 (ďalej len 
„združenie“) v záujme efektívneho rozvoja a plnenia cieľov združenia v súlade s §20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zdriadení 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. 
Základné ustanovenia 

1. Združenie na základe podanej žiadosti získalo dotáciu na projekt Podpora na miestny rozvoj iniciatívy LEADER – 
Prípravná podpora, vo výške 12.000,- eur, slovom dvanásťtisíceur. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry – zmluva číslo 191TT040011.  

2. Združenie verejnou súťažou prieskumom trhu obstaralo dodávateľa Star EU a.s., Vlčkova 51,  811 04 Bratislava, 
IČO 36703575, ako dodávateľa služieb „Poradenstvo, odborné vzdelávanie, konzultácie a riadenie prípravy 
vypracovania stratégie CLLD”, za cenu 10.125,- eur, slovom desaťtisícstodvadsaťpäťeur. 

3. Keďže je dotácia poskytovaná formou refundácie, výdavok za dodanie služieb je potrebné najprv uhradiť na účet 
dodávateľa – predfinancovať. Nakoľko združenie nedisponuje finančnými prostriedkami v potrebnej výške, bude 
na základe uznesenia členov združenia suma 10.000 eur (slovom desaťtisíceur) združená zmluvnými stranami 
pomerne nasledovne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Prostriedky poskytnuté zmluvnými stranami na predfinancovanie aktivít projektu združenia uvedeného v čl. III. 
ods.1 tejto zmluvy, budú po ich refundácii vrátené späť jednotlivým zmluvným stranám, a to v rovnakej výške, 
v akej boli poskytnuté, na číslo účtu uvedené v tejto zmluve.    

 

OBEC SUMA v EUR 

Borský Mikuláš 1 000,00 
Borský Svätý Jur 1 000,00 

Čáry 1 000,00 
Dojč 1 000,00 

Koválov 500,00 
Kuklov 500,00 
Lakšárska Nová Ves 1 000,00 

Moravský Svätý Ján 1 000,00 

Rovensko 500,00 

Smrdáky 500,00 

Šaštín Stráže 1 000,00 

Šajdíkove Humence 1 000,00 



 3 

 
 
 
 
 

IV. 
Vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára 

1. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov sa uzatvára na dobu určitú, do 30.6.2017. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak by plnenie povinnosti podľša 

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 je aj ukončenie členstva zmluvnej strany v združení Miestna akčná skupina 
Záhorie. 

4. Odstúpenie oznámi odstupujúca strana písomne všetkým zmluvným stranám. Odstúpenie bude účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení poslednej zmluvne 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 sú povinné podieľať sa na predfinancovaní. 
3. Zmluvné strany uhradia prislúchajúcu vyčíslenú sumu podľa č.III. ods.3 tejto Zmluvy v termíne najneskôr do 

30.9.2016 na účet združenia, vedený v ČSOB banke, a.s., číslo účtu SK25 7500 0000 0040 2108 2701. 
4. Združené finančné prostriedky budú použité len v súlade s touto zmluvou na predfinancovanie aktivít združenia. 
5. Po refundácii prostriedkov na účet združenia, budú tieto finančné prostriedky vrátané na účty jednotlivých 

zmluvných strán do 14 dní od dátumu ich pripísania na účet združenia, a to v rovnakej výške, v akej boli 
združené jednotlivými zmluvnými stranami. 

6. Združené finančné prostriedky nebudú použité na nákup hmotného ani nehmotného majetku, preto 
nezakladajú zmluvným stranám nárok na majetkový podiel. Duševné vlastníctvo pripadne združeniu. 

7. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán neuhradí svoj podiel, môžu iní členovia združenia po dohode prebrať 
aj tento podiel. 

8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto 
zmluvy. 

 
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 obojstranného 

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 trinástich exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie 

a jeden exeplár bude poskytnutý združeniu. 
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. 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 Senici, ..........................  
 
         Schválené uznesením ObZ 
 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 
             obec Borský Mikuláš   pečiatka                  

  Vladimír Bízek       
  starosta obce        
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Schválené uznesením ObZ 
 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 
             obec Borský Svätý Jur   pečiatka                   
          Mgr. Anna Kratochvílová     

  starostka obce     
          

 
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

     obec Čáry        pečiatka        
            Ing. Martin Královič      

  starosta obce        
          

 
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

      obec Dojč          pečiatka             
          Mgr. Slavomíra Melišová      

  starostka obce  
          

 
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

   obec Koválov          pečiatka             
    Pavol Kuba      
  starosta obce        
         

 
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

    obec Kuklov         pečiatka          
Štefan Šimkovič      
  starosta obce  

          
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 
         obec Lakšárska Nová Ves   pečiatka                    
           Mgr. Oľga Procházková       

  starostka obce        
          

 
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 
          obec Moravský Svätý Ján   pečiatka                  

  Antom Emrich     
  starosta obce  

          
Schválené uznesením ObZ 

 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

  obec Rovensko          pečiatka             
               Ing. Marián Rehuš       

   starosta obce        
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         Schválené uznesením ObZ 
 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

   obec Smrdáky          pečiatka             
 Ingrid Tripšanská     
   starostka obce  

         Schválené uznesením MsZ 
 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 

mesto Šaštín Stráže   pečiatka                  
           Mgr. Jaroslav Suchánek       

  primátor mesta        
         Schválené uznesením ObZ 
 
.........................................................   ..........................................  č. ......................... zo dňa .................... 
          obec Šajdíkove Humence   pečiatka              

   Pavol Burda      
  starosta obce  


