
Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu 
  

uzatvorená v súlade s § 829 až § 841 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 
v platnom znení 
č. 105/2021/RSM 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Účastník zmluvy č. 1:Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpenie:   Mgr. et. Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
IČO:    00 317 209  
Bankové spojenie: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
    
   (ďalej len účastník zmluvy č. 1) 
a  

Účastník zmluvy č. 2: Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.  
Sídlo:     Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava 
Zastúpenie:    Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ 
IČO:     36119385 
DIČ:     2021737828 
IČ DPH:    SK2021737828 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s., IBAN: SK70 7500 0000 0040 1611 3454 
Registrovaný:    Okresným úradom v Trenčíne pod č. OVVS/NO-15/2002  
 
                                       (ďalej len účastník zmluvy č. 2) 
 
 
uzatvárajú podľa § 829 Občianskeho zákonníka nasledujúcu zmluvu o združení: 

II. 
Účel združenia 

Účastníci zmluvy č. 1 a 2 sa v zmysle znenia § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka združili 
za účelom zabezpečenia svojpomocného obstarania zdravotníckeho zariadenia – 
poloautomatický mikrotom Leica HistoCore MultiCut, ktorý bude slúžiť pre potreby účastníka 
zmluvy č. 2. Na dosiahnutie tohto účelu sú účastníci združenia povinní vyvíjať činnosť 
a pričiniť sa o jeho dosiahnutie.  

III. 
Názov združenia 

Účastníci zmluvy sú pri vyvíjaní činnosti smerujúcej na dosiahnutie účelu združenia povinní 
používať názov „Zdravie pre všetkých”. 

IV. 
Sídlo združenia 

Sídlom združenia je Sídlo účastníka zmluvy č. 2 nachádzajúce sa na ul. Ľ. Štúra 388/3, 019 
01 Ilava. 

V. 
Činnosť združenia  

Účastníci zmluvy sú povinní vyvíjať činnosť smerujúcu k dosiahnutiu účelu založenia 



združenia podľa č. II tejto zmluvy. Ciele združenia  budú vykonávané jednotlivými účastníkmi 
združenia buď spoločne, alebo na základe harmonogramu dohodnutého účastníkmi 
združenia. Na výkon tejto činnosti budú použité prostriedky vložené do združenia každým 
účastníkom združenia, pričom sa uplatní zásada, že účastníci združenia sa zúčastňujú na 
činnosti združenia bez nároku na odmenu a náhradu vynaložených nákladov. 

VI. 
Doba trvania združenia 

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

VII. 
Spoluvlastníctvo k združeným veciam 

1. Poskytnuté finančné prostriedky alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve 
účastníkov združenia podľa pomeru vložených finančných prostriedkov. 

2. V rovnakom 1/2 podiele sa každý z účastníkov združenia podieľa na nákladoch a stratách 
združenia. 

3. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom užívaní  účastníkov. 

4.  Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom účastníkov 
združenia.  

VIII. 
Majetkové hodnoty poskytnuté na účely združenia 

1. Účastník zmluvy č. 1 je povinný pre potreby združenia poskytnúť finančný príspevok vo výške 
7 000 eur (slovom :sedemtisíc eur) v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
poukázaním na účet účastníka zmluvy č. 2. 

2. Účastník zmluvy č. 2 je povinný pre potreby združenia poskytnúť 4 940 eur (slovom  
štyritisícdeväťsto štyridsať eur). 

3. Majetkové hodnoty podľa tejto zmluvy bude spravovať účastník zmluvy č. 2, t. j. Nemocnica s 
poliklinikou Ilava, n. o., so sídlom Ľ. Štúra 388/3, Ilava, IČO:  36119385. 

4. Vedenie účtovníctva bude zabezpečovať účastník zmluvy č. 2, t. j. Nemocnica s poliklinikou 
Ilava, n. o., so sídlom Ľ. Štúra 388/3, Ilava, IČO:  36119385. 

5. Zastupovať účastníkov v bežnej operatíve za zmluvné strany budú ich štatutárni zástupcovia, 
prípadne nimi poverené/splnomocnené osoby. 

IX. 
Spôsob konania združenia 

O obstarávaní spoločných vecí rozhodujú účastníci združenia vždy jednomyseľne. Výkonom 
jednotlivej činnosti môžu poveriť jedného z účastníkov združenia.  

X. 
Vzájomné práva a povinnosti účastníkov 

1. Každý z účastníkov združenia má právo podieľať sa na rozhodovaní o obstarávaní spoločných 
     vecí a právo byť informovaný o činnosti združenia. 
 
2. Každý z účastníkov združenia má právo požadovať informácie o hospodárení s majetkom 
     Združenia a kontrolovať stav a spôsob hospodárenia s majetkom združenia, ako aj s vecami  
     poskytnutými na činnosť združenia. 
 
3. Každý z účastníkov združenia má právo zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na 
     ujmu ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo združenia vystúpiť  
     kedykoľvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota. Z vážnych dôvodov možno 



     účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov 
združenia, ak zmluva neurčuje inak.  
 
4.Každý z účastníkov združenia je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu 
   spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo 
   sťažiť dosiahnutie tohto účelu.  

XI. 
Práva a povinnosti účastníkov združenia voči tretím osobám 

1. Každý z účastníkov združenia je zo záväzkov združenia voči tretím osobám zaviazaný 
s ostatnými účastníkmi združenia spoločne a nerozdielne. 

2. Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky 
z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia.  

XII. 
Zánik združenia a zánik členstva v združení 

1. Združenie zaniká na základe jednomyseľného rozhodnutia jeho účastníkov o rozpustení 
združenia. V prípade rozpustenia združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt 
poskytnutých na účel združenia a vysporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom 
spoločnej činnosti združenia podľa výšky poskytnutých vložených prostriedkov, pokiaľ sa 
nedohodnú inak. 

2. Hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté v rámci činnosti združenia zostávajú v podielovom 
spoluvlastníctve účastníkov združenia, pokiaľ sa nedohodnú inak. 

3. Za pohľadávky voči tretím osobám existujúce po rozpustení združenia zodpovedajú účastníci 
združenia spoločne a nerozdielne. 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci združenia svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve bola 
slobodná, vážna a bez omylu.  

2. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.  

3. Táto zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu podlieha schváleniu Mestského 
zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom. 

4. Zmluva je platná dňom podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinná prvým dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníka č. 1, t.j. Mesta Dubnica nad 
Váhom, v súlade s § 47a zákona        č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení 
a v Centrálnom registri zmlúv, ktoré zverejnenie sa zaväzuje vykonať účastník č. 2 tejto zmluvy. 
Rozhodujúci pre účinnosť zmluvy je dátum jej zverejnenia na webovom sídle účastníka č. 1, t. 
j. Mesta Dubnica nad Váhom. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán si 
ponechá dve vyhotovenia zmluvy.  

 
V Dubnici nad Váhom dňa 18.05.2021 V Ilave dňa 24.05.2021 
 
Mgr.et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ 

Nemocnice s poliklinikou Ilava, 
n.o. 

za účastníka č. 1      za účastníka č. 2  


