
Dohoda o spolupráci 
uzavretá podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

(ďalej ako ,,Dohoda“) 
 

 
  medzi 
 
  Obec 
Názov: Obce Habovka 
Sídlo: Pod Grúňom 266/24, 02732 Habovka 
IČO: 00314471 
Zastúpený: JUDr. Alojz Lajčin 
DIČ: 2020561620 

 
  (ďalej ako ,,Obec č.1“) 
 
  a 
 
  Obec 
Názov: Obec Brezovica 
Sídlo: Osloboditeľov 346/69, 028 01  Brezovica     
IČO: 00314421 
Zastúpený: Marián Ujmiak 
DIČ: 2020571630 

 
  (ďalej ako ,,Obec č.2“) 
 
  (Obec č.1 a Obec č.2 ďalej ako ,,Účastníci Dohody“) 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Obec Habovka je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pre projekt ,,Výstavba 

kompostárne v Habovke“ (ďalej iba ,,Projekt“) v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov, číslo výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56. V prípade schválenia 
nenávratného finančného príspevku Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky Obec č.1 vybuduje na pozemku v k.ú. Habovka na parcelách č. KN-C 
4306/18, KN-C 4306/19, KN-C 4306/20, KN-C4306/16 a KN-C 11732 kompostáreň za 
účelom zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej ako Kompostáreň“).  
 

2) Obec č.1 nemá zriadenú Kompostáreň za účelom zberu a zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
 



3) Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného 
odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci Habovka, pričom 
dôjde ku zhodnocovaniu tohto odpadu aj z Obce č.2 na základe tejto Dohody. 
Realizáciou projektu sa dosiahne efektívne a trvalo udržateľné riešenie nakladania 
s týmto odpadom v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti odpadového 
hospodárstva, ako aj úspora nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním, 
znižovanie množstva skládkovaných odpadov a následné zníženie zaťaženia životného 
prostredia. 

 
4) Realizácia projektu bude pozostávať z realizácie stavebných prác súvisiacich 

s výstavbou Kompostárne, výkonu stavebného dozoru a obstarania hnuteľných vecí na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu potrebných pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie tohto 
odpadu. 

 
Článok II 

Predmet Dohody 
 

1) Obec č.1 a Obec č.2 sa dohodli, že Obec č.1 umožní Obci č.2 zber a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
v Kompostárni a Obec č.2 sa zaväzuje vykonávať zber a zhodnocovať biologicky 
rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad výlučne v Kompostárni.  

2) Obec č.2 je povinná uhradiť Obci č.1 náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zberom 
a zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu v Kompostárni. 
 

Článok III 
Doba trvania Dohody 

 
1) Táto Dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov od finančného ukončenia Projektu.  

 
Článok IV 

Ukončenie Dohody 
 

1) Túto Dohodu je možné ukončiť na základe písomnej dohody oboch Účastníkov 
Dohody, pričom táto možnosť sa bude aplikovať iba v prípade schválenia zmeny 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, o ktorú požiada žiadateľ – 
obec Habovka. 

2) V prípade, ak dôjde zo strany Účastníkov Dohody k hrubému porušeniu ich povinností 
podľa článku II tejto Dohody, Účastníci Dohody sú oprávnení od Dohody odstúpiť. 
Účinky odstúpenia nastávajú doručením druhému Účastníkovi Dohody.  

3) Účastníci Dohody sa dohodli na spôsobe vysporiadania majetkových a finančných 
záväzkov ku dňu odstúpenia od Dohody a to tak, že prípadné záväzky z tohto právneho 
vzťahu sa vysporiadajú dohodou Účastníkov Dohody ku dňu odstúpenia. 
 

 
 



Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Pri vykonávaní Dohody nevznikne Účastníkom Dohody podiel na majetku získanom 

spoločnou činnosťou.  
2) Obec č.1 bude výlučným vlastníkom stavebného diela a hnuteľných vecí na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu potrebných pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie tohto 
odpadu. 

3) Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou dodatkov podpísaných oboma 
Účastníkmi Dohody. 

4) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka Dohody, ktorý Dohodu zverejní ako 
prvý. 

5) Účastníci Dohody vyhlasujú, že s obsahom Dohody sa riadne oboznámili, je prejavom 
ich skutočnej a vážnej vôle, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 
 
 

 
V Habovke, dňa ..........................                                      V Brezovici, dňa 13. 04. 2021 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Alojz Lajčin 
starosta obce Habovka 

 Marián Ujmiak 
starosta obce Brezovica 

 
 

 

 


