Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov
č. 66/2018
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, ktorú uzatvorili účastníci
Účastník č. 1
Názov:
Obec Dohňany
IČO:
00317136
Sídlo:
Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zástupca:
Ing. Milan Panáček, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu:
SK35 5600 0000 0029 9734 3011
(ďalej len „účastník č. 1“)

Účastník č. 42
Názov:
IČO:
Sídlo:

Zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany
17 060 826
Dohňany 68, 020 51 Dohňany

Ing. Karol Mušák, predseda spoločenstva
Martin Riško, podpredseda spoločenstva
VÚB, a.s.
SK72 0200 0000 0010 0173 6372

(ďalej len účastník č. 42)

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda účastníkov zmluvy o združení činností
a finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného účelu:
Vypracovanie „Územného plánu obce Dohňany“ v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy
o dielo zo dňa 10.9.2018 uzatvorenej medzi Obcou Dohňany ako objednávateľom
a firmou A3A atelier, s.r.o., identifikačné číslo 44 754 311, so sídlom Hradné
údolie 9/A, 811 01 Bratislava ako zhotoviteľom (ďalej len „ZoD“). Dodatok č. 1 k
ZoD je zverejnený na internetovej stránke obce www.dohnany.sk.
2. Predmetom na vypracovanie nového Územného plánu obce Dohňany sú požiadavky
účastníkov zmluvy a doteraz platne schválený Územný plán vrátane dodatkov.
II.
Práva a povinnosti účastníkov
1. Na dosiahnutie spoločného účelu zmluvy sú účastníci zmluvy povinní zabezpečiť
činnosti a finančné prostriedky v rozsahu a spôsobom určeným podľa tejto zmluvy
a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla zmariť dosiahnutie tohto účelu.
2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky činnosti spojené s obstarávaním Územného
plánu obce zabezpečí účastník č. 1 a finančné prostriedky na obstaranie Územného
plánu obce uhradí účastník zmluvy č. 42 podľa dohodnutej kalkulácie rozdelenia
nákladov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, nakoľko náklady za obstaranie
Územného plánu obce Dohňany v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) hradia osoby, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie.

III.
Združenie činností zmluvných strán
Účastníci zmluvy sa dohodli na združení jednotlivých činností nasledovne:
1. Obec Dohňany – účastník č.1 zabezpečí obstarávanie Územné plánu obce
v nasledovnom rozsahu:
- Spracovanie a dodanie návrhu Územného plánu obce v súlade s vyššie uvedenou
zmluvou o dielo
- Oznámenie návrhu Územného plánu obce ako strategického dokumentu podľa § 5
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- Prerokovanie návrhu Územného plánu obce v zmysle § 22 stavebného zákona,
- Zabezpečenie preskúmania súladu územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 25
stavebného zákona,
- Zabezpečenie podkladov podľa § 24, § 27 až 28 stavebného zákona.
2. Účastník zmluvy č. 42 sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť účastníkovi 1
a dôsledne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
IV.
Združenie finančných prostriedkov
1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že spracovanie a dodanie Územného plánu obce bude
financované združením finančných prostriedkov účastníka zmluvy č. 42. Účastníci
zmluvy sa ďalej dohodli, že správcom finančných prostriedkov združených
účastníkom zmluvy č. 42 na obstaranie Územného plánu obce bude účastník č. 1.
2. Účastník zmluvy č. 42 sa zaväzuje podieľať sa na financovaní celkových nákladov
obstarávania Územného plánu obce podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Účastník zmluvy
č. 42 sa zaväzuje v stanovených lehotách uhradiť účastníkovi č. 1 finančné prostriedky
na obstaranie Územného plánu obce. Celková cena za obstaranie Územného plánu
obce je v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo vo výške 37.500,--EUR (slovom
tridsaťšesťtisíc EUR). Podiel jednotlivých účastníkov zmluvy na nákladoch na
obstaranie Územného plánu obce bol stanovený s ohľadom na počet účastníkov
a podľa výmery pozemkov jednotlivých účastníkov.
Pre účastníka č. 42 je zaväzujúce sa podieľať na financovaní Územného plánu obce vo
výške 1.500,- EUR (slovom tisícpäťsto eur).
V prípade poskytnutia dotácie obci Dohňany - účastníkovi č. 1 na obstaranie
Územného plánu obce sa účastník zmluvy č. 42 zaväzuje podieľať na financovaní
Územného plánu obce vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi sumou za dielo podľa
zmluvy o dielo a sumou poskytnutej dotácie.
V.
Spôsob a lehota plnenia
1. Účastník zmluvy č. 42 sa zaväzuje zaplatiť finančné prostriedky v zmysle článku IV.
bodu 2 bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka č. 1. nasledovne:
I. splátka vo výške 50 % najneskôr do 30.11.2018
II. splátka vo výške 50 % najneskôr do 30.04.2019 alebo zníženú o alikvotnú
časť na základe výšky pridelenej dotácie obci Dohňany – účastníkovi č. 1
2. Účastník č. 1 vyhlasuje, že finančné prostriedky zodpovedajúceho jeho podielu na
financovaní celkových nákladov obstarávania Územného plánu obce, bude mať
dispozícii v lehotách uvedených v bode 1 tohto článku tejto zmluvy.

VI.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami
1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že správcom finančných prostriedkov účastníkov zmluvy
na účel obstarania Územného plánu obce je účastník č. 1.
2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že obstaranie Územného plánu obce bude
zabezpečované účastníkom č. 1.
VII.
Osobitné ustanovenia
1. Účastník č. 1 zodpovedá ostatným účastníkom za škody, spôsobené neplnením
prevzatých záväzkov a iných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, nezodpovedá
však za škody, spôsobené omeškaním zhotoviteľa vypracovať Územný plán obce,
ktoré v dôsledku neplnenia povinností spôsobili ostatní účastníci zmluvy, alebo
niektorý z nich.
2. Účastník č. 42 zodpovedá za prípadné škody, spôsobené účastníkovi č. 1 ako
objednávateľovi obstarania Územného plánu obce a ostatným účastníkom zmluvy
neplnením záväzkov a povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a osobitnej zmluvy
uzavretej účastníkom č. 1 s tretími osobami.

1.
2.
3.
4.
5.

VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Vzťahy a otázky, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť dohodou účastníkov zmluvy formou
písomného dodatku.
Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých účastník č. 1 obdrží 2
vyhotovenia a účastník č. 42 obdrží 1 rovnopis zmluvy.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, textu porozumeli, súhlasia
s obsahom a svojím podpisom ju schvaľujú a potvrdzujú.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi zmluvy
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dohňanoch, dňa

Ing. Milan Panáček
Obec Dohňany - účastník č. 1

V Dohňanoch, dňa

.................................................................
Ing. Karol Mušák, predseda
UPS Dohňany - účastník č. 42
.................................................................
Martin Riško, podpredseda
UPS Dohňany - účastník č. 42

