ZMLUVA O ZDRUŽENÍ 

	uzavretá medzi :

1.	Podnikateľ :
	Bydlisko :
	IČO :
	Podnikateľské oprávnenie č.: ( napr.koncesia, živnostenský list, licencia a pod. ) :

	a
2.	Podnikateľ :
	Bydlisko :
	IČO :
	Podnikateľské oprávnenie č :

	(ďalej uvádzaní ako "účastníci" )


Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.	Účastníci touto zmluvou zakladajú združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu a  nezapisuje sa do obchodného či iného registra.

2.	Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.


Článok II.
Účel združenia

	Účastníci sa združili za účelom kvalitnejšieho a efektívnejšieho spoločného poskytovania ( napr. pohostinských ) služieb na spoločný účet (ďalej len "spoločná činnosť").


Článok III.
Názov združenia

	Účastníci sa dohodli, že pri výkone spoločnej činnosti podľa tejto zmluvy budú používať tento názov združenia : ... .



Článok IV.
Sídlo združenia

	Sídlom združenia je : ...


Článok V.
Spôsob výkonu spoločnej činnosti

1.	Účastníci sú povinní vyvíjať pre dosiahnutie účelu združenia nasledovnú činnosť : 

	- podnikateľ 1 : ...( napr.bude zabezpečovať obsluhu v pohostinskom zariadení )
	- podnikateľ 2 : ...( napr.bude zabezpečovať zásobovanie )

2.	Účastníci sú okrem vyššieuvedených činností povinní poskytnúť pre účely združenia  aj tieto majetkové hodnoty v nasledovných termínoch :

	- podnikateľ 1 : ... ( napr.peňažný vklad vo výške ...Sk )	v termíne do : ...
	- podnikateľ 2 : ... ( napr.nábytok ) v termíne do : ..

3.	Uvedené majetkové hodnoty odovzdajú v dohodnutých termínoch správcovi združeného majetku, ktorým je účastník ... .

4.	Poskytnuté peniaze, alebo iné veci určené podľa druhu, sú od ich odovzdania správcovi združeného majetku v spoluvlastníctve všetkých účastníkov. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom používaní všetkých účastníkov. 


Článok VI.
Účet združenia

1.	Účastníci sa dohodli, že peňažné prostriedky získané pri výkone spoločnej činnosti budú sústreďovať na jedinom účte, prostredníctvom ktorého budú vykonávané všetky platby, súvisiace so spoločnou činnosťou (ďalej len  "účet  združenia"), ak nepôjde o hotovostné platby z pokladne.

2.	Účet združenia bude založený v ...,  tak, že obidvaja účastníci budú mať k tomuto účtu neobmedzené dispozičné oprávnenie, a to až do úplného vysporiadania rozpusteného združenia.

3.	Na tretie osoby je dispozičné oprávnenie k účtu možné previesť len po predchádzajúcom súhlase druhého účastníka.

4.	Účet združenia je možné zrušiť iba na základe dohody všetkých účastníkov. 


Článok VII.
Výška  podielu  jednotlivého  účastníka

	Podiely účastníkov na majetku získanom spoločnou činnosťou, ako aj na výdavkoch združenia vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, sú rovnaké. Tieto podiely môžu byť zmenené iba písomným dodatkom k tejto zmluve, schváleným všetkými účastníkmi.


Článok VIII.
Práva a povinnosti účastníkov

1.	Každý z účastníkov môže zastupovať združenie voči tretím osobám a to nasledovne :
	Bežné záležitosti  týkajúce sa spoločnej činnosti  je oprávnený vybavovať každý z účastníkov samostatne; je však povinný bez zbytočného odkladu informovať druhého účastníka o vykonaných opatreniach. 

	Pri vybavovaní nasledovných záležitostí je potrebný predchádzajúci súhlas druhého účastníka :

	( napríklad : ) 
	a) nákup a predaj vecí pre potreby združenia v obstarávacej hodnote vyššej než ...Sk,
	b) prijatie alebo poskytnutie úveru,
	c) každé nakladanie s finančnými  prostriedkami združenia v čiastke vyššej než ...Sk,
	d) nakladanie s pohľadávkami združenia v čiastke vyššej než ... Sk,
	e) dojednanie nájmu alebo podnájmu nebytových  priestorov,
	f) ďalšie záležitosti, ktoré sa môžu podstatným spôsobom dotknúť záujmov niektorého z účastníkov.

2.	Každý z účastníkov je oprávnený :

	a) byť pravdivo a v dostatočnom predstihu informovaný druhým účastníkom o všetkých skutočnostiach a rokovaniach, týkajúcich sa spoločnej činnosti,
	b) požadovať po druhom účastníkovi vysvetlenie ktorejkoľvek záležitosti, týkajúcej sa spoločnej činnosti,
	c) podieľať sa svojim podielom na príjmoch zo spoločnej činnosti.

3.	Každý z účastníkov je povinný :

	a) dodržiavať túto zmluvu,
	c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so spoločnou činnosťou, s tým, že porušenie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy,
	d) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť, sťažiť, alebo iným spôsobom poškodiť záujmy združenia.

4.	V prípade, ak niektorý z účastníkov spôsobí porušením svojich povinností z tejto zmluvy vyplývajúcich združeniu škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške na účet združenia z vlastných prostriedkov.

5.	Účastník môže previesť svoje práva, vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu len po predchádzajúcom súhlase druhého účastníka.


Článok IX
Pristúpenie nového člena

	Členom združenia sa môže stať ktorákoľvek  ďalšia právnická alebo fyzická osoba, ktorá písomne prehlási, že pristupuje k tetjo zmluve a za predpokladu, že s jej pristúpením súhlasia obdidvaja účastníci tejto zmluvy.


Článok X.
Zánik členstva v združení

1.	Členstvo v združení môže zaniknúť :

	a) vystúpením účastníka, pričom výpovedná lehota je ... mesiacov a začína plynúť 1. dňom 	mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o vystúpení druhému spoločníkovi,
	b) vylúčením účastníka v prípade, ak nesplnil alebo závažným spôsobom, či opätovne, porušil svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
	c) dohodou účastníkov,
	d) smrťou účastníka.

2.	Účastníkovi, ktorého členstvo v združení zaniklo, resp.jeho dedičovi, sa vrátia veci vnesené do združenia, uvedené v Čl.V. ods.2 tejto zmluvy; podiel na majetku, získanom pri výkone spoločnej činnosti, sa jemu, resp. jeho dedičovi vyplatí v peniazoch, podľa stavu ku dňu zániku jeho členstva.

3.	Účastník, ktorý vystúpil, alebo ktorý bol vylúčený, nie je zbavený zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa jeho vystúpenia alebo vylúčenia. 





Článok XI.
Zánik združenia

 1.	Združenie zaniká :

	a) písomnou dohodou účastníkov o rozpustení združenia,
	b) zánikom členstva predposledného účastníka,
	c) uplynutím času v prípade, ak je združenie založené na určitý čas.


2.	V prípade zániku združenia bude najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia  činnosti vykonané majetkové  vysporiadanie. Účastníci majú nárok na vrátenie majetkových hodnôt poskytnutých združeniu a rozdelia si medzi sebou majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti združenia podľa výšky svojich podielov.


Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1.	Združenie je založené na čas neurčitý (alternatíva - na čas určitý, do ...).

2.	Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi.

3.	Všetky zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi účastníkmi.

4.	Vzťahy, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými  všeobecne záväznými  právnymi  predpismi .

5.	Združenie nie je právnickou osobou.

6.	Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že majetkové hodnoty, ktoré vložili do združenia, nie sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
	( Alternatíva : prehlasujú, že majú súhlas druhého manžela na vloženie majetkových  hodnôt, uvedených v Čl.V. ods.2 tejto zmluvy, ktoré tvoria súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do združenia.)

7.	Táto zmluva je vyhotovená v  3 vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie bude založené v archíve združenia.

8.	Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju účastníci svojimi podpismi.



	V... dňa ...



...........................................		.............................................
účastník 1				účastník 2

