
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

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

Čl. l.
Zmluvné strany

1. Obec Vlčany
Konajúca prostredníctvom: Ing. János Restár, starosta obce
IČO: OO 306 312
Sídlo: 925 84 Vlčany 944
Tel. kontakt: 031 7794247
Email: vlcany@obecvlcany.sk

2. Obec Neded
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Henrieta Selmecziová, starostka obce
IČO: OO 306 100
Sídlo: 925 85 Neded 844
Tel. kontakt: 0904 548 276
Email: obecneded@neded.sk

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Obec Vlčany a obec Neded sú susediacimi obcami nachádzajúcimi sa v okrese Šaľa.
2. Zmluvné strany sa v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov dohodli na uzavretí zmluvy o vzájomnej spolupráci za
účelom spoločného vykonávania činností v nasledovných oblastiach:

Kultúra a šport
Veda a vzdelanie
Rozvoj vzájomných vzťahov medzi občanmi, občianskymi združeniami a inými
inštitúciami
Ekonomika, hospodárstvo a poľnohospodárstvo
Ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo
Sociálne zabezpečenie
Ochrana pred požiarm i a povodňam i
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3. Obce na základe reciprocity si budú navzájom pomáhať a vymieňať si poznatky
a skúsenosti v oblastiach uvedených v bode 2. tohto článku zmluvy, pomáhať si navzájom
na hospodárskej úrovni pre rozvinutie vzájomných vzťahov, organizovať rôzne kultúrne,
športové, vzdelávacie a iné podujatia, podporovať spoluprácu medzi dôchodcami oboch
obcí, uskutočňovať konzultácie a spolupracovať v oblasti ekonomiky, sociálneho
zabezpečenia, pol'nohospodárstva, ochrany životného prostredia, odpadového
hospodárstva a ochrany pred požiarmi a povodňami v súlade s platnými právnymi
predpismi.

Čl. III.
Doba trvania a skončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán
b) jednostranným odstúpením od zmluvy
c) výpoveďou.

3. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej hrubého porušenia
ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Za hrubé porušenie tejto zmluvy sa považuje také jej
porušenie konaním alebo nekonaním jednej zmluvnej strany, ktoré môže spôsobiť druhej
zmluvnej strane značnú škodu alebo môže podstatne ohroziť jej záujmy. Oznámenie
o odstúpení od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane do vlastných
rúk.

4. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu z akékol'vek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane do vlastných rúk.
Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

5. Táto zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Čl. IV.
Spôsob vyporiadania majetkových a finančných záväzkov

1. Majetok, ktorý obce získajú na základe tejto zmluvy, sa stáva spoluvlastníctvom obcí, ktoré
sú účastníkmi tejto zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá
sume vložených prostriedkov, ak sa obce v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.

2,. Zmluvné strany si vysporiadajú vzájomné majetkové a finančné záväzky najneskôr do 30
dní od skončenia tejto zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v čl. III. tejto zmluvy.
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Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami
obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

2. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si navzájom súčinnosť v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, a to najmä, nie však výlučne za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo
sťažiť realizáciu predmetu tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode zaväzujú včasne a najmä v miere vopred
odsúhlasenej zmluvnými stranami v jednotlivých prípadoch financovať spoločné činnosti
a akcie, ktoré sa uskutočnia na základe tejto zmluvy.

5. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám z tejto zmluvy zodpovedajú zmluvné strany
spoločne a nerozdielne.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vyhodnocovať vývoj spolupráce medzi obcami minimálne raz
ročne, a to vo forme spoločného stretnutia poslancov obecných zastupiteľstiev oboch obcí.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky oznámenia, návrhy, výzvy či iné písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy (ďalej len
"písomnosti") sa zmluvné strany zaväzujú doručovať si na adresu sídla uvedenú v tejto
zmluve, resp. poslednú oznámenú adresu, a to osobne, doporučene poštou alebo kuriérskou
doručovateľskou službou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zmluvné strany sa
dohodli, že za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá bola príslušnou zmluvnou stranou
odmietnutá, príp. nebola vyzdvihnutá na pošte v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky; za
deň doručenia sa bude považovať posledný deň lehoty určenej k vyzdvihnutiu zásielky na
pošte. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že aj odmietnutá zásielka sa bude považovať za
doručenú, pričom deň odmietnutia zásielky sa bude považovať za deň doručenia zásielky
adresátovi. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej
zmluvnej strane zmenu adresy svojho sídla, ak dôjde k takejto zmene. V prípade zmeny
adresy sa písomnosti doručujú na novú adresu odo dňa doručenia oznámenia o zmene
adresy druhej zmluvnej strane.

2. Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.

3. Pre práva a záväzky tejto dohody platia príslušné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a ostatných právnych predpisov platných a účinných
na území Slovenskej republiky.
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4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy alebo jeho časť stane neplatným alebo
nevymáhatel'ným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhatel'nosť niektorého z ustanovení
zmluvy vplyv na platnosť a vymáhatel'nosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany
sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý
nahradí neplatné alebo nevymáhatel'né ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré ho
v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôl'a zmluvných strán
vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach zmluvy zachovaná.

5. Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupitel'stva vo VIčanoch
č. 621/2022/39 zo dňa 23.09.2022 a uznesením Obecného zastupitel'stva v Negede č.
29/0Z/2022, bod č. 4 zo dňa 20.09.2022_

6. Túto zmluvu v zmysle § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zmluvné strany
zverejnia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia ktoroukol'vek
zmluvnou stranou v centrálnom registri zmlúv .

• 8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, s tým •. že všetky rovnopisy majú
platnosť originálu, pričom každá zmluvná strane dostane 2 (dva) jej rovnopisy.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpjsom prečítali, zmluva je určitá
a zrozumitel'ná, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.

Vo VIčanoch dňa 23.09.2022

( 

···········································;·····lJ··· ... r: .. Obec Vlčany -
Ing. János Restár - starosta ob e
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