
                                                    Zmluva o spolupráci 
                        Spoločného obecného úradu Kostolište 
 
uzatvorená medzi Spoločným obecným úradom (ďalej len „SOÚ“) so sídlom Obecný úrad 
Kostolište č.66 a Obcami Gajary, Jakubov, Malé Leváre, Závod, Studienka, Sološnica, Plavecký 
Mikuláš a Lozorno v oblasti sociálnej práce a starostlivosti o občanov v súlade so zákonom 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov a § 20a zákona č.369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
Účastníci zmluvy : 
 

1. Spoločný obecný úrad so sídlom Obecný úrad Kostolište, č.66, zastúpený starostom obce 
Mgr. Hubertom Danihelom 
IČO: 00 304 867 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Malacky 
číslo účtu: SK85 0200 0000 0000 0872 2112 
(ďalej ako účastník č. 1) 
 

2.  Obec Gajary, zastúpená starostom obce Bc. Ing. Martinom Rybeckým  
     IČO: 00 304 743 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Malacky, 
     č. účtu: SK88 5600 0000 0032 1430 7001 

(ďalej ako účastník č. 2) 
 
3.  Obec Jakubov, zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Gajdárom  
     IČO: 00 304 816 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Malacky, 
     č. účtu: SK30 5600 0000 0032 0382 7001 

(ďalej ako účastník č. 3) 
 
4.  Obec Malé Leváre, zastúpená starostom obce Adrianom Perneckým 
     IČO: 00 309 711 
     Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Malacky, 
     č. účtu: SK52 1100 0000 0026 2686 0060 

(ďalej ako účastník č. 4) 
 
5.  Obec Závod zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 
     IČO: 00 310 158 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Malacky, 
     č. účtu: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

(ďalej ako účastník č. 5) 
 
6.  Obec Studienka, zastúpená starostom obce Ing. Borisom Soukupom 
     IČO: 00 310 042 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Malacky, 
     č. účtu: SK38 5600 0000 0032 0366 7001 

(ďalej ako účastník č. 6) 
 
7.  Obec Sološnica, zastúpená starostkou obce Annou Čermákovou 
     IČO: 00 310 026 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Malacky, 



     č. účtu: SK52 5600 0000 0032 0119 8002 
(ďalej ako účastník č. 7) 

 
8.  Obec Plavecký Mikuláš, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Válekom 
     IČO:00 309 796 
     Bankové spojenie: VÚB, a.s., Senica, 
     č. účtu: SK57 0200 0000 0000 0902 1182 

(ďalej ako účastník č. 8) 
 
9.  Obec Lozorno, zastúpená starostom obce Mgr. Ľubošom Tvrdoňom 

IČO: 00 304 905 
     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , expozitúra Malacky, 

číslo účtu: SK34 5600 0000 0032 0374 7001 
(ďalej ako účastník č. 9) 
 

(spolu ako „účastníci zmluvy“) 
I. 

Predmet a účel zmluvy 
 

              Predmetom a účelom zmluvy je spolupráca medzi účastníkmi 1. – 9. tejto zmluvy za 
účelom zabezpečovania úloh v oblasti sociálnej pomoci a opatrovateľskej služby. 
Tento spoločný vzťah je konštituovaný touto zmluvou aj v záujme znižovania ekonomickej 
náročnosti, s cieľom racionalizácie a zvýšenia efektívnosti pri výkone samosprávnych funkcií, 
najmä kompetencií prenesených zo štátu na obce. 

 
II. 

Doba trvania spolupráce 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára od 1.1.2020 na dobu neurčitú. 
2. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

účastníka č. 1 ak sa účastníci zmluvy nedohodli na neskoršom dátume účinnosti. 
 
 
 
 

III. 
Organizačné a personálne záležitosti 

 
1. Sídlom SOÚ je Obecný úrad v Kostolišti a činnosť bude vykonávať zamestnanec poverený 

podľa pracovnej náplne s patričnou kvalifikáciou. 
 

2. Štatutárnym zástupcom vo veciach pracovno – právnych u zamestnanca SOÚ je starosta 
obce Kostolište. 
 

3. U agendy administratívno – právneho charakteru je oprávnenou osobou štatutárny zástupca 
dotknutej obce. 

 
4. SOÚ spracúva pre potreby jednotlivých obcí všetky materiály podľa svojej pôsobnosti pri 

kompetenciách prenesených na obce a to v oblastiach vymedzených v článku I. tejto zmluvy. 
 
5. SOÚ  bude zabezpečovať a poskytovať poradenstvo, posudkovú činnosť a terénnu koordináciu 

v dotknutej obci podľa dohodnutého harmonogramu. 
 
6. SOÚ vystupuje len ako spracovateľ a správnym orgánom je vždy štatutárny zástupca príslušnej 



obce. 
 
7. Hlavní kontrolóri zúčastnených obcí vykonávajú kontrolu plnenia úloh SOÚ vyplývajúcich 

z pôsobností tohto pracoviska v obci, ktorej sú pracovníkmi, v súlade s § 18 zákona 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 

IV. 
Financovanie SOÚ 

 
 

1. Činnosť SOÚ, vyvíjaná za účelom uvedeným v čl. I. tejto zmluvy bude financovaná z rozpočtu 
obce Kostolište a ostatným účastníkom SOÚ  tejto zmluvy bude účastník č.1 faktúrovať 
dohodnutú paušálnu sumu 0,10 € na mesiac na každého obyvateľa v dotknutej obci a 20 € 
za mesiac na každého opatrovateľa. V týchto sumách je započítaná poradenská, posudková, 
kontrolná činnosť, vedenie evidencie a agendy, spracovanie podkladov pre rozhodnutia, miestne 
šetrenia v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a podklady pre mzdovú 
učtáreň, spolupráca s lekármi a úradmi. 

 
2. Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že na začiatku každého kalendárneho roka budú poskytovať pre 

SOÚ údaje o počte obyvateľov v obci k 31.12. predchádzajúceho roka. 
 
3. V cenách sú zahrnuté cestovné náklady pre cesty spojené s činnosťou SOÚ. 
 
4. Do desiatich dní po uplynutí príslušného mesiaca uskutoční účastník č.1 vyčíslenie nákladov a 

rozúčtovanie na jednotlivé obce SOÚ. 
 
 
 

V. 
Osobitné dojednania 

 
1. Spolupráca podľa tejto zmluvy končí : 

- písomnou výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 
mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede ostatným účastníkom 
 

2. Okamžité odstúpenie od zmluvy, alebo vylúčenie účastníka zo vzájomnej spolupráce podľa 
tejto zmluvy je možné len v prípade neplnenia dohodnutých podmienok. 
 

3. Každý z účastníkov je povinný vyvíjať úsilie na dosiahnutie účelu tejto zmluvy spôsobom 
určeným v tejto zmluve a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znemožňovalo, alebo 
sťažovalo dosiahnutie účelu podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 

4. Popri súčinnosti sú účastníci zmluvy povinný včas uhrádzať finančné prostriedky podľa 
jednotlivých vyúčtovaní podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                          VI. 
 
                                                          Záverečné ustanovenia 
 
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomným dodatkom, podpísaným štatutárnymi 

zástupcami všetkých účastníkov SOÚ (po predchádzajúcom odsúhlasení zastupiteľstiev obcí ). 
 

2. Táto zmluva nadobúda účinok 1.1.2020. 
 

3. Ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzťahy jej účastníkov aktuálnymi 
všeobecne- právnymi predpismi. 
 

4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa s jej obsahom podrobne oboznámili, k jej podmienkam 
nemajú výhrady a svoj súhlas s jej znením vyjadrujú svojimi podpismi. 
 
 

V Kostolišti 18.11.2019 
 
 
 
 
Účastník 1.:                                                                                Účastník 2.: 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník 3:                                                                                 Účastník 4: 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník 5:                                                                                Účastník 6: 
 
 
 
 
 
 
Účastník 7:                                                                              Účastník 8: 
 
 
 
 
 
 
Účastník 9: 
 


