
Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

názov: Obec Sklabiňa
sídlo: 038 03  Sklabiňa 108
IČO: 00316881
v zastúpení: Anna Silvestrová, starostka obce

a

názov: URBÁR, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa
sídlo: Obecný dom 108, 038 03  Sklabiňa
IČO: 17057949
DIČ: 2020598635
v zastúpení: Juraj Majerčík, predseda 

Roman Perinaj, člen výboru 

(ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako Obec Sklabiňa, Urbár Sklabiňa)

čl. I. 
Predmet zmluvy

Predmetom  tejto  zmluvy  je  dohoda  zmluvných  strán  o vzájomnej  spolupráci  pri  rozvoji  obce
Sklabiňa  vo  všetkých  oblastiach  kultúrneho,  športového  a  spoločenského  života,  vo  vzdelávaní
a ochrane životného prostredia.

čl. II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  k vzájomnému  poskytovaniu  a výmene  informácií  k oblastiam
špecifikovaných v čl. I. 

čl. III. 
Plnenie zmluvy

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v zmysle  tejto  zmluvy  budú  vzájomne  spolupracovať
v hospodárskych, organizačných a technických záležitostiach v prospech rozvoja obce Sklabiňa.

2. Obec Sklabiňa sa zaväzuje, že poskytne priestory na prenájom kancelárie v Obecnom dome v
Sklabini za vzájomne dohodnutých podmienok (doba nájmu, výška nájmu, užívanie spoločných
priestorov), ktoré konkretizuje uzavretá zmluva o nájme nebytových priestorov.

3. Obec Sklabiňa sa zaväzuje že bezplatne poskytne Výboru Urbáru Sklabiňa priestory na svojich
úradných  tabuliach  a  internetovej  stránke  na  umiestnenie  informácií  a  oznamov pre  svojich
členov.



4. Obec Sklabiňa sa zaväzuje,  že bezplatne poskytne Urbáru  Sklabiňa sálu obecného domu na
zasadnutie valného zhromaždenia členov Urbáru Sklabiňa.

5. Urbár  Sklabiňa  sa  zaväzuje,  že  v rámci  možností  poskytne  finančné  prostriedky  na  rozvoj
školstva,  kultúry,   športu  a hospodárskeho  života  v  obci,  na  základe  žiadostí  jednotlivých
zariadení (subjektov), ktoré budú poukázané priamo na účet žiadateľov. Žiadatelia sú povinní
písomne doložiť účel použitia poukázaných finančných prostriedkov.

6. Urbár Sklabiňa sa zaväzuje spolupodieľať sa na údržbe cesty smerom k strelnici do Sklabinskej
doliny  od  osadenej  značky  „súkromná  komunikácia“  až  po  uzamykateľnú  rampu  Urbáru
Sklabiňa.

7. Urbár  Sklabiňa  sa  zaväzuje  bezplatne  poskytnúť  obci  Sklabiňa  strom  na  stavanie  mája  a
vianočný strom na výzdobu počas vianočného obdobia.

čl. IV. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany  vyhlasujú,  že  táto  zmluva a  spolupráci  je  vyhotovená v  2 (slovom: dvoch)
exemplároch, z ktorých každý má právoplatnosť originálu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2023 s možnosťou ju
vypovedať po vzájomnej dohode zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien a doplnkov sa budú riešiť formou Dodatku k
tejto Zmluve, a že tento Dodatok k Zmluve bude platiť len s touto Zmluvou ako aj Zmluva bude
platiť len s Dodatkom k Zmluve. Všetky Dodatky musia byť riadne očíslované a musia mať
znaky tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že otázky neobsiahnuté v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  Zmluvu  riadne  prečítali  a potvrdzujú,  že  Zmluva  je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
internetovej stránke obce.

V Sklabini, dňa 

..................................................... .....................................................
Anna Silvestrová, starostka obce Juraj Majerčík, predseda 

.....................................................
Roman Perinaj, člen výboru


