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Dodatok č. 3 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 Turček 

zast.: Ján Teltsch, starosta obce 

Turček 123, 038 48 Turček 

IČO: 00317012 

(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“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorý mení predmet Zmluvy 

a súvisiace ustanovenia Zmluvy. 

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

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

hradené z dotácií a poplatkov za vybrané úseky Stavebného úradu. 

B.  Úsek ekonomický: 

- agenda  rozpočtovníctva a účtovníctva školstva 

- počet jednoduchých účtovných zápisov v účtovníctve za príslušný rok x  

      poplatok 1,50 EUR za zápis = ročný poplatok  

- poplatok = 1.890,- EUR/rok.  

- agenda personálna a mzdová obce 

- počet spracovania miezd zamestnancov za príslušný rok x poplatok 10,00 

EUR za zamestnanca = ročný poplatok  

- poplatok = 1.750,- EUR/rok. 

- agenda personálna a mzdová - školstvo 

- počet spracovania miezd zamestnancov za príslušný rok x poplatok 10,00 

EUR za zamestnanca = ročný poplatok  

- poplatok = 600,- EUR/rok. 
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C.  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 = 545,- EUR/rok.  

Paušál - obec: 

- počet obyvateľov zistený podľa štatistických údajov k 31.12. príslušného 

roka x poplatok 2,- EUR na obyvateľa = ročný paušálny poplatok 

- poplatok = 1.236,- EUR/rok. 

Paušál - školstvo: 

- počet žiakov školy x poplatok 2,- EUR = ročný paušálny poplatok 

- poplatok = 48,- EUR/rok. 

POPLATOK SPOLU:  

- poplatok obec: 3.531,- EUR/rok (294,25 EUR/mesiac) 

- poplatok školstvo: 2.538,- EUR/rok (211,50 EUR/mesiac) 

- SPOLU: 6.069,- EUR /rok (505,75 EUR/mesačne). 

(ďalej len „Poplatok“)“ 

 

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 01.04.2021. Dodatok podlieha povinnosti zverejnenia v zmysle platných právnych 

predpisov.  

3. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené. 

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 24.03.2021 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

dodávateľ       objednávateľ 

 


