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Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonávaní činností Spoločného obecného úradu 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Článok I.  

ÚČASTNÍCI ZMLUVY 

Dodávateľ :   Obec Dubové 

zast.: Ing. Milan Lettrich, starosta obce 

Dubové 50, 038 23 Dubové 

IČO: 00316636    

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK97 5600 0000 0024 2784 5001 

(ďalej len “dodávateľ“) na jednej strane 

 

Objednávateľ :  Obec Blažovce 

zast.: Marek Chorváth, starosta obce 

Blažovce 22, 038 44 Blažovce 

IČO: 00649201  

(ďalej len „objednávateľ“) na strane druhej 

(dodávateľ a objednávateľ ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok II.  

PREDMET DODATKU 

 

1. Dodávateľ a objednávateľ uzatvorili s účinnosťou odo dňa 01.08.2019 Zmluvu 

o vykonávaní činností Spoločného obecného úradu uzatvorenú na základe Dohody o zmene 

úplného znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002 v znení 

neskorších dodatkov, ktorá bola podpísaná dňa 03.07.2019, v zmysle ust. §-u 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, predmetom ktorej boli činnosti dojednané v súlade so zriadením 

Spoločného obecného úradu (ďalej len „Zmluva“). 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. Čl. IV ods. 5 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku, 

predmetom ktorého je zmena podmienok dohodnutých v Zmluve nasledovne:   

a. Ust. Čl. II ods. 1 Zmluvy sa mení a znie:  

„1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto Zmluve pre 

objednávateľa vykoná činnosti dojednané v tejto zmluve na úsekoch:  

A. Úsek stavebného úradu, vrátane ostatných prenesených kompetencií štátu.  

B. Úsek opatrovateľskej služby. 

(ďalej len „Predmet zmluvy“).“ 

b. Ust. Čl. III ods. 2 Zmluvy sa mení a znie: 

„2. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ uhradí nasledovnú sumu 

za realizáciu Predmetu zmluvy:  

A. Úsek Stavebného úradu, vrátané ostatných prenesených kompetencií štátu –  

hradené z dotácií a poplatkov za vybrané úseky Stavebného úradu. 
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B. Úsek opatrovateľskej služby: 

- počet obyvateľov nad 65 zistený podľa štatistických údajov k 31.12. príslušného 

roka x poplatok 5,- EUR na obyvateľa = ročný poplatok za úsek opatrovateľskej 

služby  

- poplatok = 155,- EUR/rok 

 

C. Paušál: 

- počet obyvateľov zistený podľa štatistických údajov k 31.12. príslušného roka x 

poplatok 2,- EUR na obyvateľa = ročný paušálny poplatok 

- poplatok = 326,- EUR/rok 

 

D. Poplatok k udržateľnosti (administratívny poplatok): 

- celková suma platby na úseku (B+C)* x % udržateľnosti (17%) 

- poplatok = 81,77 EUR/rok 

 

 

POPLATOK SPOLU: 562,77 EUR /rok (46,90 EUR/mesačne). 

(ďalej len „Poplatok“)“ 

 

c. Ust. Čl. III ods. 4 Zmluvy sa mení a znie:  

„4. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že výška Poplatku na príslušný 

kalendárny rok bude stanovená na základe vyhodnotenia údajov, a to najmä: , 

- počtu obyvateľov, 

- počtu obyvateľov nad 65 rokov,  

- výšky nákladov,  

za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného 

mesiaca od ukončenia prvého kalendárneho štvrťroka príslušného kalendárneho 

roka.“ 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dodatok sa uzatvára v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňa 01.04.2022. Dodatok podlieha povinnosti zverejnenia v zmysle platných právnych 

predpisov.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri odovzdávaní 

a preberaní personálnej a mzdovej agendy obce spracovanej a uzatvorenej k 31.03.2022. 

O odovzdaní a prevzatí agendy bude vyhotovený preberací protokol.  
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4. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim 

porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť tento Dodatok prejavili slobodne a vážne, vyhlasujú, 

že tento Dodatok  nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak 

súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Dubovom, dňa 31.03.2022 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

dodávateľ       objednávateľ 

 


