
Výpoveď zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh 

preneseného výkonu štátnej správy 

 

 

V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného  

výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 a Dodatku č. 1 k tejto Zmluve sú účastníkmi tejto 

Zmluvy a dodatku č. 1 k tejto Zmluve nasledovné strany:   

 

Obec Fulianka 

Obecný úrad č. 3 

082 12 Kapušany 

DIČ: 2021225481 

IČO: 00327034 

 

 

Obec Šarišská Poruba 

Obecný úrad č. 34 

082 12 Kapušany 

DIČ: 2021296662 

IČO: 00327778 

 

a 

 

Obec Tulčík 

Obecný úrad č. 178 

082 13 Tulčík 

DIČ: 2021296706 

IČO: 00327913 

 

I. 

 

1. V zmysle čl. 8 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie 

úloh preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 a Dodatku č. 1 k tejto 

Zmluve: „Účastník zmluvy môže zmluvu vypovedať len písomne. Výpovedná lehota je 

tri mesiace a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho pri doručení výpovede. 

Účastník zmluvy je povinný uhradiť preukázané náklady do 30 dní od doručenia  

výpovede.“ Zmluvnými stranami Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na 

zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 01.02.2018 je Obec 

Fulianka a Obec Šarišská Poruba. Na základe Dodatku č. 1 k tejto Zmluve pristúpila 

k spoločnému obecnému úradu obec Tulčík. Týmto vypovedáme Dodatok č. 1 Zmluvy 

o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu 

štátnej správy zo dňa 01.02.2018, ktorým k spoločnému obecnému úradu pristúpila 

obec Tulčík a to z dôvodu: 

nespokojnosti obce Tulčík s činnosťou spoločného obecného úradu pri zabezpečení úloh 

preneseného výkonu štátnej správy. 

 

 

 



2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporiadať svoje práva a povinnosti, 

vyplývajúce im zo zmluvných podmienok a to do uplynutia výpovednej lehoty. Obec 

Tulčík  je povinná uhradiť preukázané náklady do 30 dní od doručenia  výpovede. 

 

II. 

 

Výpoveď bola schválená na zasadnutí OZ: 

 

 

 

 

 

Vo Fulianke, dňa 23.06.2020   v Šarišskej Porube, dňa 26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

     Miroslav Leško      Ján Hudák 

starosta obce Fulianka      starosta obce Šarišská Poruba 
 

 


