VZOR
Zmluva o zriadení združenia obcí
Účastníci zmluvy:
1.
2.
3.
4.

Obec .............., zastúpená starostom obce .................., r. č., bydlisko
Obec .............., zastúpená starostom obce ...................., r. č., bydlisko
..........
.........

v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon)
uzatvárajú
túto zmluvu a zriadení združenia obcí.
Článok I
Úvodné ustanovenia
Obec ........., obec ........., obec ...........(ďalej len účastníci zmluvy) po schválení
v obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecných
zastupiteľstiev všetkých účastníkov zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona zakladajú združenia
obcí ako právnickú osobu.
Predmetom činnosti združenia je starostlivosť o životné prostredie, spočívajúce
v zhromažďovaní, odvoze, uskladňovaní a spracúvaní tuhého komunálneho odpadu. (alebo
iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.).
Článok II
Základné ustanovenia
Názov združenia obcí je Združenie obcí .....................................................................
Sídlo združenia je ................ Obec ..............., Obecný úrad ........., ulica, č., PSČ
Účastníci zmluvy splnomocňujú starostu obce ............................ podať návrh na
registráciu združenia obcí do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
Článok III
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá.
Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva
a povinnosti členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV
Orgány združenia
Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy
združenia obcí.
Článok V
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom
registrácie na obvodnom úrade v sídle kraja.
Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov
tejto zmluvy.
Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto
zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to
a) Obecné zastupiteľstvo v ..............., uznesením č.

zo dňa .....................

b) Obecné zastupiteľstvo v ..............., uznesením č.

zo dňa ..................

.

V

dňa

(Podpisy starostov združených obcí.)

