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Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh 

preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 

 

 

uzavretý medzi zmluvnými stranami 

 

Pôvodné zmluvné strany: 

 

Obec Fulianka 

Obecný úrad  č. 3 

082 12 Kapušany 

DIČ: 2021225481 

IČO: 00327034 

 

Obec Šarišská Poruba 

Obecný úrad č. 34 

082 12 Kapušany 

IČO: 00327778 

 

Obec Trnkov  

Obecný úrad  č. 42 

082 12 Kapušany 

DIČ: 2021296684 

IČO: 00327891 

 

Obec Pušovce 

Obecný úrad  č. 14 

082 14 Pušovce 

IČO: 00327654 

 

Obec Šarišská Trstená  

Obecný úrad  č. 42 

082 14 Pušovce 

DIČ: 2021302976 

IČO: 00690589 

 

Obec Okružná 

Obecný úrad  č. 15 

082 12 Kapušany 

IČO:  00327522 

 

Obec Veľký Slivník 

Veľký Slivník 82 

082 67 Terňa 

IČO:  00690571 

DIČ:  2020732549 
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Obec Podhorany 

Podhorany 106 

082 12 Kapušany 

IČO: 00327611 

DIČ: 2021225657 

 

Obec Nemcovce 

Nemcovce 93 

082 12 Kapušany 

IČO: 00327506 

 

Obec Župčany 

Župčany 95 

080 01 Prešov 

IČO: 00328073 

DIČ: 2020548255 

 

a 

 

Obec Kokošovce 

Kokošovce 76 

082 52 Kokošovce 

IČO: 00327271 

 

(ďalej ako „pôvodné zmluvné strany“) 

a pristupujúca zmluvná strana 

 

Obec Malý Slivník 

Malý Slivník 48 

082 67 Terňa 

IČO: 00327654 

 

(ďalej ako „pristupujúca zmluvná strana“ spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Pôvodné zmluvné strany uzatvorili v zmysle §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení  dňa 01.02.2018 Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, predmetom ktorej 

bolo zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom – obec Fulianka, a to v záujme kvalitného, 

racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach 

stavebného konania. Obec Trnkov pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

na základe Dodatku č. 3. Obec Pušovce pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného obecného 

úradu na základe Dodatku č. 4. Obec Okružná pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu na základe Dodatku č. 6. Obec Šarišská Trstená pristúpila k Zmluve o zriadení 

spoločného obecného úradu na základe Dodatku č. 7. Obec Veľký Slivník pristúpila k Zmluve 

o zriadení spoločného obecného úradu na základe Dodatku č.8. Obec Podhorany pristúpila 

k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na základe Dodatku č. 9.  Obec Nemcovce 

pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na základe Dodatku č.10.  Obec 
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Župčany pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na základe dodatku č.12. 

Obec Kokošovce pristúpila k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na základe 

Dodatku č.13.  

 
2.  Pristupujúca zmluvná strana má záujem zabezpečiť výkon prenesených úloh štátnej správy 

vo veciach stavebného konania prostredníctvom zriadeného spoločného obecného úradu so 

sídlom - obec Fulianka. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení 

tohto Dodatku č. 14 v zmysle, ktorého sa pristupujúca zmluvná strana stane popri pôvodných 

zmluvných stranách ďalšou zmluvnou stranou Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.  
 

 

Článok II. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a uzatvárajú tento  

 

Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh 

preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018, ktorým sa mení a upravuje 

zmluva nasledovne: 

 

 

Čl. 3 bod 4 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh  

preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 sa dopĺňa a znie nasledovne: 

 

Spoločný obecný úrad má 2 zamestnanca, ktorý musí spĺňať kvalifikačné predpoklady 

ustanovené príslušnými právnymi predpismi a to počas celej doby trvania pracovnoprávneho 

vzťahu.  Školenie pracovníka SOÚ zabezpečuje obec Fulianka 1x ročne. 

 

Čl. 3 bod 6 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh  

preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 sa upravuje a znie nasledovne: 

 

Všetci účastníci zmluvy – členovia Spoločného obecného úradu sa schádzajú najmenej 2x 

ročne, pričom schvaľujú rozpočet, personálne obsadenie spoločného obecného úradu, 

rozhodujú o činnosti spoločného obecného úradu, navrhujú opatrenia a rozhodujú aj o inej 

činnosti podľa potreby Spoločného obecného úradu. Majú rozhodovaciu právomoc. 

 

Čl. 6 bod 3 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh  

preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 sa dopĺňa a znie nasledovne: 

 

Objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu všetkých účastníkov zmluvy sú 

poukázané na účet Spoločného obecného úradu – SK44 5600 0000 0088 1771 3001.          Obec 

Fulianka bude čerpanie poukázaných prostriedkov a cestovné náhrady pracovníka stavebného 

úradu, ktorý bude mať konania mimo obecného úradu Fulianka zúčtovať 4x ročne do 30 dní po 

uplynutí kalendárneho štvrťroka. 
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Článok III. 

 

Pristúpenie  k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 14 sa 

pristupujúca zmluvná strana stáva zmluvnou stranou Zmluvy o zriadení spoločného 

obecného úradu.  

2. Pristupujúca zmluvná strana sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky povinnosti 

špecifikované v Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu a zároveň nadobúda 

všetky práva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. 

3. Pristupujúca zmluvná strana vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila s obsahom 

Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

Dodatku č. 14.  

 

 

 

Článok IV.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, Dodatku č. 3, 

Dodatku č. 4, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 

10, Dodatku č.12 a Dodatku č.13 ostávajú nezmenené a v platnosti.  

2. Na platnosť tohto Dodatku č. 14 je potrebný podpis starostu obce Fulianka a to v zmysle 

plnej moci na základe, ktorej bol starosta obce Fulianka splnomocnený na schvaľovanie 

vstupu novej obce do spoločného obecného úradu. Táto plná moc tvorí prílohu tohto 

Dodatku č. 14. 

3. Tento Dodatok č. 14 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 

4. Tento Dodatok č. 14 nadobúda účinnosť dňa 1.2.2021. 

5. Tento Dodatok č. 14 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu. 

6. Tento Dodatok č. 14 je vyhotovený v 12 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý 

má platnosť originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.  

7. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 14 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi 

schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany 

vyhlasujú, že obsah tohto  Dodatku č. 14 plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku.  
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Pôvodné zmluvné strany: 

 

1. Obec Fulianka, Miroslav Leško, starosta obce................................................... 

 

Vo Fulianke, dňa 

 

 

 

2. Obec Šarišská Poruba, Ján Hudák, starosta obce............................................... 

 

             V Šarišskej Porube, dňa 

 

 

 

3. Obec Trnkov, Ing. Jiři Ballarin, starosta obce..................................................... 

 

V Trnkove, dňa  

 

 

 

4. Obec Pušovce, Ján Namešpetra, starosta obce..................................................... 

 

V Pušovciach, dňa  

 

 

 

5. Obec Šarišská Trstená, Jaroslav Fogaš, starosta obce.................................................... 

V Šarišskej Trstenej, dňa 

 

 

 

6. Obec Okružná, Vladimír Magač, starosta obce.......................................... 

 

V Okružnej , dňa  

 

 

7. Obec Veľký Slivník, Jana Sabolová, starostka obce.......................................... 

 

Vo Veľkom Slivníku, dňa  

 

 

8. Obec Podhorany, Ľubica Potocká, starostka obce.......................................... 

 

V Podhoranoch, dňa  
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9. Obec Nemcovce, Martina Matejová , starostka obce.......................................... 

 

V Nemcovciach, dňa  

 

 

10. Obec Župčany, PhDr. František Novotný, starosta obce....................................... 

 

V Župčanoch, dňa 

 

 

 

11. Obec Kokošovce, Mgr. Miroslav Skička, starosta obce....................................... 

 

V Kokošovciach, dňa 

 

 

 

 

Pristupujúca zmluvná strana: 

 

1. Obec Malý Slivník, JUDr. Jozef Javorský, EMBA, starosta obce....................................... 

 

V Malom Slivníku, dňa 

 

 


