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Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 24/2022  

uzatvorená podľa a § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

medzi: 

Združovateľom  
 
Obec:   Závažná Poruba 
Zastúpená:  Vladimír Mlynček, starosta 
Sídlo:   Hlavná 135/113, 03202 Závažná Poruba 
IČO:   00315915 
DIČ:   2020574930 
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.  
IBAN:   SK82 0200 0000 0000 2232 2342 
 

a 
 
Spracovateľom 
 
Názov:   Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie 
Zastúpená:     Marcela Herichová, predsedníčka  
Sídlo:      Hviezdoslavova 170, 033 01  Liptovský Hrádok 
IČO:     42063507 
DIČ:     2022603748 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., pobočka Liptovský Hrádok  
IBAN:     SK89 0900 0000 0051 7751 6961 
 
 
 

Preambula 
 
Členské obce tvoriace územie Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov v roku 2014 rozhodli o vypracovaní 
Spoločného programu rozvoja obcí (SPRO) Horného Liptova do roku 2022, ktorý vznikol v roku 2015.  
 
V zmysle Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je pri predkladaní žiadosti 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2 pre obec 
podmienkou mať schválený program rozvoja obce, resp. spoločný program rozvoja obcí. Spoločný 
program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi 
a prioritami národnej stratégie, vyššieho územného celku a územnoplánovacími dokumentáciami 
združených obcí.  
 
Vzhľadom k potrebe zabezpečenia aktualizácie Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova 
do roku 2022 (a-SPRO) s  platnosťou pre nasledujúce obdobie 2023 - 2029 sa zmluvné strany dohodli 
na združení finančných prostriedkov pre uvedený účel uzatvorením tejto zmluvy.  
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Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o združení finančných prostriedkov 

a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela – aktualizácie Spoločného Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2029 (ďalej len 
aktualizácia Spoločného programu rozvoja obci „a-SPRO“), ako strednodobého rozvojového 
dokumentu, v zmysle § 8a zákona č. 539/2008 v z. n. p. s cieľom zabezpečenia a koordinácie 
regionálneho rozvoja v zmysle § 2-5 a § 12 zákona č. 539/2008 v z. n. p. 

2. Predmetom zmluvy bude dokument spracovaný v rozsahu: 
a) Analytická časť – aktualizácia komplexného hodnotenia a analýzy východiskovej 

situácie regiónu jednotlivých obcí a mesta Liptovský Hrádok (ďalej iba „mesto“) 
nachádzajúcich sa v území MAS Horný Liptov. Odhad ich budúceho vývoja s dôrazom 
na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie. 
Aktualizácia využívania vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, 
definovanie podmienok udržateľného rozvoja územia, jednotlivých obcí a mesta. 

b) Strategická časť – aktualizácia stratégie rozvoja osobitne pre jednotlivé obce a mesto 
pri zohľadnení vnútorných špecifík s určením hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja 
jednotlivých obcí a mesta s rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom 
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia a definovanie rozhodujúcich 
strategických priorít v obciach a meste s významným dopadom na región a územie 
MAS Horný Liptov. 

c) Programová časť – aktualizácia zoznamu opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 
programu rozvoja obcí a mesta – spracovaná pre každú jednotlivú obec a mesto 
územia MAS Horný Liptov. 

d) Realizačná časť – aktualizácia postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 
partnerstva a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obcí a mesta, 
konkretizovaná na úroveň jednotlivej obce a mesta, ale aj na úroveň regiónu, ktorý 
predstavuje územie MAS Horný Liptov. Aktualizácia monitorovania a hodnotenia 
plnenia programu rozvoja pre jednotlivé územia obcí a mesta s ustanovením 
merateľných ukazovateľov. Vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja 
obcí a mesta formou aktualizovaných akčných plánov s priemetom na región Horného 
Liptova. 

e) Finančná časť – aktualizácia finančného zabezpečenia jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obcí a mesta – 
samostatne pre jednotlivú obec a mesto s priemetom na región resp. územie MAS 
Horný Liptov. 

f) Samostatnou súčasťou dokumentu bude vyhodnotenie realizácie SPRO do roku 2022 
resp. aktualizácia každej časti dokumentu bude vychádzať z výsledkov vyhodnotenia 
dopadu a naplnenia cieľov opatrení.  

3. Predmet zmluvy uvedený v bodoch a) až e) bude okrem spracovania konkrétnych výstupov pre 
konkrétnu obec/mesto, obsahovať aj väzby a dopady na územie, pre ktoré sa a-SPRO 
spracováva a aktualizuje.  
Územie je definované k.ú. obcí Beňadiková, Hybe, Jakubovany, Jamník, Konská, Kráľova 
Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Liptovský Peter, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Smrečany, Uhorská Ves, 
Vavrišovo, Važec, Veterná Poruba, Východná, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar ako región 
Horný Liptov. 
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Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

 
1. Spracovateľ je povinný vykonať a odovzdať predmet zmluvy v zmysle článku I. v termíne 

najneskôr do 30. 09. 2023. Miesto dodania je totožné so sídlom Združovateľa. 
2. Spracovateľ je povinný odovzdať Združovateľovi predmet plnenia zmluvy v rozsahu uvedenom 

v článku I. ods. 2. v dohodnutom čase a v zodpovedajúcej kvalite. Predmetom odovzdania 
bude 1 výtlačok dokumentu v kompletnom vydaní listinne a 1x CD (v elektronickej podobe). 

3. K termínu odovzdania celého diela pripraví Spracovateľ protokol o odovzdaní diela. 
 
 

Článok III. 
Zmluvná cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Združovateľ poskytne na účet Spracovateľa finančné prostriedky 

vo výške 500,-€. Zmluvná cena je stanovená na základe vzájomnej dohody a zahŕňa náklady na 
zhotovenie predmetu zmluvy v konečnej úprave, v požadovanom náklade, kvalite a dodanie 
predmetu zmluvy na miesto plnenia. 

2. Finančné prostriedky poskytne Združovateľ na účet Spracovateľa zriadený v Slovenskej 
sporiteľni, a. s., číslo účtu IBAN SK89 0900 0000 0051 7751 6961 v termíne do 10 kalendárnych 
dní od podpisu zmluvy o združení finančných prostriedkov. 
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Spracovateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky od Združovateľa použije výlučne na účel 

dohodnutý v tejto zmluve. 
2. Združovateľ sa zaväzuje, že poskytne Spracovateľovi potrebnú súčinnosť pri spracovaní predmetu 

tejto zmluvy v nasledovných oblastiach: 
- delegovanie zástupcu Združovateľa (obec, mesto) do koordinačnej pracovnej skupiny, 
- súčinnosť pri zriadení a delegovaní zástupcov do pracovných skupín na úrovni regiónu Horný 
Liptov v zmysle prijatej metodiky aktualizácie a-SPRO,  

 - poskytovanie štatistických údajov a ostatných údajov potrebných pre aktualizáciu a-SPRO, 
 ktoré nie sú dostupné na informačných portáloch iných inštitúcií na úrovni informačného 
 spracovania – obec/mesto - na požiadanie Spracovateľa,  

- poskytovanie informácií o pripravovaných a plánovaných zámeroch rozvoja obce/mesta, 
a ich pripravenosti, ktoré by mali byť zapracované do a-SPRO – na požiadanie Spracovateľa,  
- poskytovanie podkladov z územnoplánovacej dokumentácie, pokiaľ ju obec/mesto má 
spracovanú,  
- zabezpečenie informovania verejnosti na úrovni obce/mesta o zahájení spracovania 
aktualizácie  a-SPRO v mieste zaužívanými informačnými prostriedkami,  
- zabezpečenie prerokovania analytickej, strategickej, programovej a finančnej časti a-SPRO – 
organizačne a administratívne,  
- prerokovanie návrhu a-SPRO na obecnom/mestskom zastupiteľstve (prijatie uznesenia). 

3. Spracovateľ je povinný: 
- v lehote plnenia zhotoviť a dodať predmet zmluvy v dohodnutom náklade a kvalite. 
- zúčastňovať sa na verejných rokovaniach a-SPRO v obciach/meste a na prerokovaniach a-
SPRO obecnými zastupiteľstvami, prípadne na iných pracovných stretnutiach, ak si to situácia 
a postup prác na a-SPRO vyžiada. 
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- vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s platnou legislatívou v oblasti regionálneho 
rozvoja, požiadavkami Združovateľa a v zmysle špecifikácie uvedenej v Článku I. ods. 2 tejto 
zmluvy. 
- doručiť Združovateľovi na verejné prerokovanie a na prerokovanie obecným/mestským 
zastupiteľstvom návrh a-SPRO, zapracovať pripomienky z týchto prerokovaní a vyhotoviť 
čistopis dokumentu v 1 výtlačku pre každú obec a v elektronickom formáte PDF súboru. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vopred a včas poskytnú informácie, údaje a pripomienky 
potrebné k spracovaniu predmetu tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Odstúpenie od zmluvy je možné, ak dôjde k závažnému porušeniu dojednaných podmienok. 

Za závažné sa považuje nedodržanie ustanovení čl. I. a čl. IV. tejto zmluvy zúčastnenými 
stranami. 

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany Združovateľa je možné aj v prípade, ak Združovateľ vystúpi 
z územia MAS Horný Liptov. Spracovateľ Združovateľa vylúči z dokumentu a bude mu vrátená 
alikvotná časť združenej sumy.   

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane v písomnej podobe, preukázateľným 
spôsobom. V prípade doručenia poštou sa za doručenú zásielku považuje aj zásielka, ktorá 
nebola adresátom prevzatá. 

 

Článok VI 
Záverečné dojednania 

 
1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k tejto 

zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Združovateľa a v Centrálnom registri 
zmlúv.   

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
 
za Spracovateľa:     za Združovateľa: 
 
V Liptovskom Hrádku dňa ........................  V Závažnej Porube dňa.................................. 
 
 
 
...................................................................  ....................................................................... 
 Marcela Herichová            Vladimír Mlynček 
              predsedníčka MAS      starosta  
            
  


