
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE 

o zriadení Spoločného obecného úradu v Dravciach zo dňa 19.12.2014 

 

 

Zmluvné strany 

1) OBEC DRAVCE 

so sídlom: Dravce 27, 053 14 Spišský Štvrtok 

Zastúpená: Petrom Faltinom, starostom obce 

IČO: 00329045 

IBAN: SK55 5600 0000 0034 0109 7003 

 

2) OBEC DLHÉ STRÁŽE 

so sídlom: Dlhé Stráže  13, 054 01 Levoča 

Zastúpená: Bc. Zdenou Jurčíkovou 

IČO: 00329011 

IBAN: SK71 5600 0000 0034 5520 7001 

(ďalej len „účastníci zmluvy“) 

 

 

uzatvárajú 

tento dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Dravciach zo dňa 

19.12.2014 

 

 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Predmetom dodatku je zmena článku IV. - Spôsob financovania nákladov spoločného obecného 

úradu, ktorý sa mení a dopĺňa takto:  

Mení sa ods. 2 na nové znenie: 

2. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť prevod dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na 

prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku na bankový účet obce 



Dravce, ktorá je sídlom Spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ), a to na účet IBAN 

SK55 5600 0000 0034 0109 7003.  

Prevod dotácie zmluvné strany zabezpečia priamo od poskytovateľa dotácie alebo 

finančné prostriedky zašlú do 15 dní od ich prijatia na účet SOÚ. 

Dopĺňa sa ods. 3: 

3. Finančné vyúčtovanie činnosti SOÚ (príjmy a výdavky) bude každej zmluvnej strane 

poskytnuté do 28. 02. kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období. 

Zmluvné strany sa budú podieľať na vzniknutých nákladoch nad rámec poskytnutej 

dotácie v rozsahu prináležiacom výkonom SOÚ pre jednotlivé zmluvné strany 

s povinnosťou úhrady do 15 dní od poskytnutia vyúčtovania.    

 

Článok II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, pre účastníkov zmluvy a pre spoločný 

obecný úrad. 

2. Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 

01.01.2020 za predpokladu jeho zverejnenia všetkými účastníkmi v zmysle osobitného 

zákona. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu nedotknuté týmto 

dodatkom ostávajú v platnosti. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni 

a nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, jeho obsahu porozumeli a na znak 

svojho súhlasu s jeho znením ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.  

 

V Dravciach dňa 29.12.2019 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

                  Peter Faltin                                                  Bc. Zdena Jurčíková 
                 starosta obce                                                      starostka obce 
                      Dravce                                                            Dlhé Stráže 


