
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
/$ 20 ods.1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov./

I
Zmluvné strany

Spolupracujúca osoba 1:

Obec Liptovské Kľačany
Obecný úrad Liptovské Kľačany
IČO: 00 315 451
DIČ: 2020581497
sídlo: Liptovské Kľačany 72

032 14 Ľubeľa
právna forma: Samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
zastúpená: Ing. Ján Hollý

Liptovské Kľačany 135
032 14 Ľubeľa
starosta obce

číslo účtu /IBAN/: SK18 0200 0000 0000 1962 5342
/ďalej len „spolupracujúca osoba 1““/

a

Spolupracujúca osoba 2:

Obec Ľubeľa
Obecný úrad Ľubeľa
IČO: 00 315 567
DIČ: 20250581552
sídlo: Ľubeľa 346

032 14 Ľubeľa
právna forma: Samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
zastúpená: Ing. Erik Gemzický PhD.

Ľubeľa 631
032 14 Ľubeľa
starosta obce

číslo účtu /IBAN/: SK96 0200 0000 0000 1932 6342
/ďalej len „spolupracujúca osoba 2“/

/ďalej spolu „spolupracujúca osoba 1“a „spolupracujúca osoba 2“ aj ako „zmluvné
strany““/

sa ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roka, na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých
nižšie uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení tejto

zmluvy o spolupráci /ďalej len „zmluva“/ v súlade s ustanovením $ 20 ods.1 a násl. zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

I.
Preambula

1./ Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že sa
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví



tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v registri samostatných územných
samosprávnych a správnych celkov Slovenskej republiky v ktorom sú evidované zmluvné strany
tejto zmluvy.
2./ Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že sú si

plne vedomé svojich povinností, ktoré im vyplývajú z ustanovení zákona číslo 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, /ďalej len „zákon o ochrane pred
požiarmi“/, s poukazom na ustanovenie $ 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“.
3./ Spolupracujúca osoba 1 prehlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že v rámci
svojho právneho postavenia súvisiaceho s počtom obyvateľov obce sa na ňu pri zriaďovaní
Dobrovoľného hasičského zboru obce, vzťahuje výnimka, ktorá je uvedená v ustanovení $ 33 ods.2
zákona o ochrane pred požiarmi.
4./ Spolupracujúca osoba 2 prehlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že v rámci
svojho právneho postavenia v súlade s ustanovením $ 33 ods.l zákona o ochrane pred požiarmi
zriadila Dobrovoľný hasičský zbor obce.
5./ Spolupracujúca osoba 1 a spolupracujúca osoba 2, sú susediace obce, ktoré medzi sebou
dlhodobo spolupracujú v záujme rozvoja ich katastrálnych území a plnenia potrieb ich občanov.
V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku II, ods.3 a ods.4 tejto zmluvy
s poukazom na skutočnosti, ktoré sú uvedené v článku II, ods.2 tejto zmluvy má spolupracujúca
osoba 1 a spolupracujúca osoba 2 záujem medzi sebou aktívne spolupracovaťaj pri plnení úloh
vyplývajúcich im z ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi.
6./ Slová uvedené v tejto zmluve v jednotnom čísle zahťňajú aj množné číslo a naopak a to
v prípade, ak z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nevyplýva iný význam.
7./ Nadpisy článkov, prípadne odsekov tejto zmluvy sú uvádzané iba pre lepšiu prehľadnosť
zmluvy a nemajú žiadny vplyv na výklad tejto zmluvy.
8./ Výrazy „článok“ a „odsek“ znamenajú odkaz na príslušný článok, odsek a to v prípade, ak
z jednotlivých ustanovení zmluvy nevyplýva iný význam.
9./ Pokiaľ z kontextu tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v tejto zmluve na právne
predpisy sa vykladá ako odkaz na zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky v znení ich neskorších zmien a doplnkov.
10./ Pokiaľ z kontextu tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v tejto zmluve na
akúkoľvek inú zmluvu alebo iný dokument sa vykladá ako odkaz na takúto zmluvu alebo takýto
iný dokument v znení neskorších zmien a doplnkov.

NI.
Účel zmluvy

Vychádzajúc z článku II ods. 5 tejto zmluvy s poukazom na článok II ods.2 tejto zmluvy,
účelom tejto zmluvy je splnenie povinnosti vyplývajúcej pre spolupracujúcu osobu 1 z ustanovenia
$ 33 ods.2 zákona o ochrane pred požiarmi, rešpektujúc výnimku, ktorá je uvedená v článku II,
ods. 3 tejto zmluvy.

IV.
Predmet zmluvy

1./ Predmetom tejto zmluvy, je zabezpečenie plnenia úloh Dobrovoľného hasičského zboru obce
v katastrálnom území spolupracujúcej osoby 1, zriadeným Dobrovoľným hasičským zborom, ktorý
je špecifikovaný v článku II, ods. 4 tejto zmluvy.

2./ V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku IV, ods.l tejto zmluvy, sa zmluvné
strany dohodli, že v katastrálnom území spolupracujúcej osoby 1 bude plniť úlohy Dobrovoľného
hasičského zboru obce, Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý zriadila spolupracujúca osoba 2.



3./ Predmetom tejto zmluvy, je aktívna spolupráca zmluvných strán pri plnení úloh vyplývajúcich
zmluvným stranám z ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi, tak, aby bola na požadovanej
úrovni zabezpečená ochrana života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia pred
požiarmi, následkami živelných pohrôm s iných nežiaducich, mimoriadnych udalostí.

V.
Doba trvania zmluvy

1./ Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah začína
plynúť odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

2./ Pred termínom uvedeným v článku V, ods.l tejto zmluvy je množné tento zmluvný vzťah
ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. /
3./ Pred termínom uvedeným v článku V, ods.1 tejto zmluvy, môže tento zmluvný vzťah ukončiť,
ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou, ktorá musí byť preukázateľným spôsobom
doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že výpoveď môže byť daná aj bez
udania dôvodu.

4./ V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku V, ods.3 tejto zmluvy sa zmluvné
strany dohodli, že výpovedná dobaje 6, (slovom šesť) mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď preukázateľným
spôsobom doručená jednej zo zmluvných strán.

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1./ Zmluvné strany sú povinné spolupracovať, tak, aby bol naplnený účel tejto zmluvy a žiadnym
konaním nebol narušený predmet zmluvy. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne poskytovať
súčinnosť, ktorú možno od každej zmluvnej strany spravodlivo žiadať, tak, aby zmluvné strany
dôsledne plnili svoje povinnosti vyplývajúce im zo zákona o požiaroch a zabezpečovali úlohu
vymedzenú v ustanovení $ 1 ods.2 zákona o obecnom zriadení.

2./ Na základe skutočností, ktoré sú uvedené v článku II, ods. 5 tejto zmluvy, sa zmluvné strany
tejto zmluvy dohodli, že spolupráca založená titulom tejto zmluvy, bude realizovaná za paušálnu
ročnú odplatu spolupracujúcej osoby 1 v prospech spolupracujúcej osoby 2, ktorá bola dohodou
zmluvných strán určená vo výške 200.-Eur, (slovom dvesto eur).

3./ Paušálna náhrada spolupráce zmluvných strán tejto zmluvy, ktorá je uvedená v článku VI, ods.2
tejto zmluvy, bude spolupracujúcou osobou 1 hradená v prospech spolupracujúcej osoby 2,

bankovým prevodom. Titulom úhrady bude faktúra spolupracujúcej osoby2, ktorá túto faktúru
vystaví a preukázateľným spôsobom doručí spolupracujúcej osobe Il.

4./ Spolupracujúca osoba 2 je povinná vystaviť faktúru, ktorá je uvedená v článku VI, ods.3 tejto
zmluvy, vždy najneskôr do 5 dňa mesiaca január príslušného roka so splatnosťou 14 dní.

5./ Paušálna ročná odplata za spoluprácu zmluvných strán, založenú touto zmluvou za rok 2022
bude uhradená na základe dohody zmluvných strán vo výške vypočítanej matematickým vzorcom :

200/365 x počet dní účinnosti tejto zmluvy.



6./ V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku VI, ods. 3. tejto zmluvy

a skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku VI, ods.4 av článku VI, ods.5 tejto zmluvy, sa

zmluvné strany tejto zmluvy dohodli, že faktúra za rok 2022 bude vystavená v termíne do 14 dní

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, so splatnosťou 14 dní.

VII.

Osobitné ustanovenia

1./ Zmluvné strany vyhlasujú a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že vzhľadom

k svojmu právnemu postaveniu sú subjektmi, ktoré v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/200 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, povinne zverejňujú uzatvorené zmluvy

v centrálnom registri zmlúv. /
2./ V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v článku VII, ods.1 tejto zmluvy sa dohodli, že

túto zmluvu v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky zverejní ako prvá

spolupracujúca osoba 2. Spolupracujúca osoba 2 je povinná informovať spolupracujúcu osobu 1

o zverejnení tejto zmluvy preukázateľným spôsobom.

3./ Zmluvné strany vyhlasujú a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že podpisom tejto

zmluvy si vzájomne dávajú súhlas na spracovanie a archivovanie svojich osobných údajov v súlade

s ustanoveniami zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

4./ Uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Liptovské Kľačany

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch dňa 25.05.2022. Uznesenie

o schválení zmluvného vzťahu je evidované pod číslom 18/2022 zápisnice zo zasadnutia Obecného

zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany zo dňa 25.05.2022.

5./ Uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Ľubeľa na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Ľubeli dňa 02.06.2022. Uznesenie o schválení zmluvného vzťahu je

evidované pod číslom 20/2022 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubeľa zo

dňa 02.06.2022.

6./ Spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti stouto zmluvou a zo vzťahov upravených touto

zmluvou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.

V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde tak až následne prostredníctvom príslušného súdu.

7./ Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a účinné alebo neskôr

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto

zmluvy. Namiesto neplatných respektíve neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije

úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

V prípade nevykonateľnosti alebo neplatnosti zmluvy budú zmluvné strany v dobrej viere

rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré bude potrebné na realizáciu

zámerov tejto zmluvy, vykonaťv súvislosti s príslušnou nevykonateľnosťou alebo neplatnosťou.

8./ Právny režim tohto zmluvného vzťahu sa riadi najmä, ale nie len, ustanoveniami zákona

o obecnom zriadení, ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi a ustanoveniami zákona číslo

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.



VIII.
Záverečné ustanovenia

1./ Meniť a dopíňať túto zmluvu je možná len písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
Písomné dodatky musia byť podpísané kompetentnými osobami zmluvných strán, inak sú neplatné.

2./ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom číslo 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3./ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu z ktorých jeden
dostane spolupracujúca osoba 1 a jeden dostane spolupracujúca osoba 2. —
4./ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode a prerokovaní, podľa
svojej slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a nápadne jednostranne
nevýhodných podmienok, že túto zmluvu si pred podpisom prečítali a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

V Liptovských Kľačanoch: dňa 15.06.2022

Spolupracujúca osoba 1: Spolupracujúca osoba 2:

Ing. Ján Hollý Ing.ErikGemzický PhD.
starosta obce starosta obce

r iabk


