
 

                      Dodatok  č. 3 k mluve  o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 

                                                  Účastníci dodatku  č. 3 k zmluve 

Obec:  P T I Č I E   IČO: 323 446 

zastúpená : starostom Martinom Dzemjánom /ďalej štatutár/    

 

a 

1.Obec: Adidovce                                                        2. Obec: Baškovce                                                          

IČO: 322 792                                                               IČO: 322 806 

zastúpená: Milanom Koromházom                             zastúpená: Františkom Bazárom                                                   

                                                                       

3.  Obec: Brestov                                                        4.  Obec Brekov                                                                             

IČO:322 849                                                               IČO : 322 831                                                                           

zastúpená: Ľudmilou Novákovou                               zastúpená: Ing. Petrom Mihaľkom 

                                                                                                                                                                     

5.  Obec: Černina                                                        6. Obec Dedačov                                                                                                                                                                                                                                                    

IČO:322 881                                                               IČO:322 920                                                                                                                                                                                                            

zastúpená: Silviou  Žinčákovou                                  zastúpená: Ing. Petrom Pichoňským                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                    

7.  Obec: Gruzovce                                                     8. Obec: Hankovce                                                                                 

IČO:690 091                                                               IČO:322 962                                                   

zastúpená: Martinom Petíkom                                    zastúpená: Ing. Ľudmilou Veľasovou                                                                                                                  

                                                                                    

9. Obec: Hažín nad Cirochou                                     10. Obec: Hudcovce                                                                                                      

IČO: 690 082                                                              IČO:323 012                                                          

zastúpená: Ing. Františkom Bližinským                     zastúpená: Ing. Martinou Bodnárovou                                            

 

 11. Obec: Hrubov                                                       12. Obec: Hrabovec nad Laborcom                                                                                       

 IČO:323 004                                                               IČO:322 997 

 zastúpená: Štefanom Trusákom                                  zastúpená:  Antonom Kulanom  

 

13. Obec:  Chlmec                                                      14.Obec: Jabloň                                                                 

IČO:323 047                                                               IČO:323 055                                                                                                                                           

zastúpená:  Cyrilom Hirjákom                                   zastúpená: Vladimírom Koscelníkom 

 

15. Obec: Jankovce                                                     16.Obec: Jasenov                                                                                                

IČO:323 071                                                                IČO:690 074                                                                  

zastúpená: Ing. Jaroslavom Vasiľom                          zastúpená: Ing. Luciou Sukeľovou  

 

17. Obec: Kamenica nad Cirochou                             18.  Obec: Kamienka                                                                                                                                

IČO :   323 101                                                            IČO : 323 110                                                   

zastúpená : Ing. Alexandrom Bugyim                       zastúpená: Ing. Benjamínom Blahom      
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19. Obec Karná                                                           20. Obec: Kochanovce                                                                                                                                                                                      

IČO : 323 128                                                             IČO:323 144                                                                                                                                                                                           

zastúpená: Helenou Žákovou                                     zastúpená: Mgr. Miroslavom Porochnavým     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

21.Obec Košarovce                                                    22.Obec: Obec: Koškovce                                                                                                                                                                            

IČO:323 496                                                               IČO:  323 179                                                                                                                                                                                                        

zastúpená: Jarmilou Lukáčovou                                 zastúpená:   Ing.Vladimírom Babičom 

 

 
23. Obec : Lackovce                                                   24. Obec: Lieskovec                                                                            
IČO: 377 916 99                                                         IČO:323 209 
Zastúpená : Ing. Ľuboslavou  Hofericovou                zastúpená: Martou Salanciovou     

                                                                                   

 
25.Obec  Lukačovce                                                   26. Obec: Ľubiša                                                                             
IČO: 323   217                                                            IČO : 323 225                                                                                                                                  

zastúpená : Martinom Meričkom                                zastúpená : Jozefom Sklenčárom      
 
27.  Obec: Maškovce                                                  28.  Obec: Modra nad Cirochou                                                                                                                                       

IČO:690 121                                                               IČO: 323 250  
zastúpená: Emilom Jasíkom                                       zastúpená: Ing.  Jozefom Hančarom                 

 
29. Obec: Myslina                                                      30. Obec:  Nechválova Polianka                                 

IČO:323 268                                                               IČO:323 284                                                                
zastúpená: Helenou Podolinskou                                zastúpená: Vladimírom Megelom        
 

31. Nižná Jablonka                                                      32.  Obec : Nižná Sitnica                                                                                                                                                                                                                                                                             
IČO: 323 292                                                               IČO: 332 585 
zastúpená: Miroslavom Rosoľankom                          zastúpená: Ing. Stanislavom Rakárom                                                         

                          

33.Obec:  Nižné Ladičkovce                                       34. Obec: Ohradzany                                                                      

IČO: 323 306                                                               IČO:322 323 
Zastúpená: Jurajom Brehovským                                zastúpená: Andreou Kličovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

35. Obec: Pakostov                                                     36. Obec Papín                                                                                                                                           
IČO:332 664                                                                IČO:323 381 
zastúpená: Jozefom Fedorkom                                    zastúpená: Miroslavom Lukáčom                 

 

37. Obec Porúbka                                                        38. Obec Prituľany                                                         

IČO:323 420                                                                IČO: 332 704 
zastúpená : Ing. Andreou Rakovou                              zastúpená: Jozefom Sivákom  

 

39. Obec: Ptičie                                                         40. Obec: Rohožník                                                               
IČO: 323 446                                                             IČO: 332 775                                      

zastúpená: Martinom Dzemjánom                             zastúpená: Janou Paľovou 
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41. Obec: Rokytov pri Humennom                            42. Obec: Rovné                                                                     

IČO: 410 683                                                              IČO:323 489 
zastúpená : Jozefom Drobňákom                                zastúpená: Ing. Jozefom Balážom 

 
 

43. Obec: Ruská Kajňa                                              44. Obec: Ruská Poruba 
IČO: 332 771                                                             IČO: 332 780 
zastúpená: Annou Kuzmovou                                    zastúpená: Demeterom  Ferkom 

  
 
 

45. Slovenská Volová                                                46. Obec: Slovenské Krivé                                             
IČO: 323 535                                                              IČO: 323 543                                                           
zastúpená: Máriou Gajdošovou                                  zastúpená: Ladislavom Meždejom 

   
 
47.  Obec: Sopkovce                                                  48. Obec: Topoľovka                                                        

IČO: 690 104                                                              IČO: 323 659                                                               
zastúpená:  Jánom Dzubajom                                     zastúpená: Ing. Štefanom  Ladičkovským                                       
 

 
49. Obec: Turcovce                                                    50. Obec: Udavské                                                            
IČO:  323 667                                                             IČO:  323 683                                                           

zastúpená: Cyrilom Vasiľom                                      zastúpená: Tomášom Pastirákom 
 
 

51. Obec: Veľopolie                                                    52. Obec: Víťazovce                                                     
IČO: 323 748                                                               IČO: 323 756                                                           
zastúpená: Ing. Valériou Klapáčovou                          zastúpená: Jozefom Merčákom 

 
 
53. Obec: Vyšná Jablonka                                          54. Obec: Vyšná Sitnica                           

IČO:  323 772                                                             IČO: 323 941                                                        
zastúpená: Emíliou Čopákovou                                  zastúpená:  Oliverom Halásom    
                       

 
55. Obec: Vyšné Ladičkovce                                     56.  Obec: Vyšný Hrušov                                                   
IČO: 323 781                                                              IČO: 323 799 

zastúpená: Jánom Muchom                                        zastúpená: RNDr. Milanom Nasterom 
                                  
 

57.  Obec: Závada                                                      58. Obec: Závadka                                                                                                                 
IČO: 332 976                                                              IČO: 323 802                                                                                                                                        
zastúpená. Miluškou Hlavatou                                   zastúpená:  Renátou Bešákovou 

 
 
59. Obec: Zbudské Dlhé                                           60. Obec: Zubné                                                                

IČO: 323 845                                                            IČO: 323 861                                                                        
zastúpená: Františkom Kopejom                              zastúpená: Vladimírom Pažúrom                                                                                            
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                                                 / ďalej len ,, účastníci zmluvy“/                                                                                                             

    

Účastníci zmluvy  sa dohodli na nasledovnom Dodatku č. 3 k  Zmluve o zriadení  spoločného  

obecného úradu  Ptičie 

 

 V článku  I. - Úvodné ustanovenia sa nahrádzajú novým znením nasledovne: 

                                                                         I. 

                                                          Úvodné ustanovenia 

1. Spoločný obecný úrad je spoločným úradom  jednotlivých obcí - zmluvných strán tejto         

    dohody. 
2. Spoločný obecný úrad zabezpečuje  v dohodnutom rozsahu  výkon samosprávnych úloh 
obcí   a prenesený výkon štátnej správy na obce v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení   

    neskorších predpisov a to : 
a/ na úseku stavebného úradu  - výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania               
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom  znení 

neskorších predpisov,  
b/ územného rozhodovania a stavebného poriadku  podľa zákona  č. 50/1976 Zb.                                 

v platnom znení 

c/ na úseku pozemných komunikácii podľa zák. č. 135/1961 Zb. v znení 
neskorších prepisov, vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie a účelové komunikácie  
d/ na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov   

e/ na úseku štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách                     
v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ . 
h/ na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve                        

v školstve  v znení neskorších predpisov a v zmysle  smernice č. 41/2013, ktorou sa určuje 
postup OÚ v sídle kraja  pri potvrdzovaní obce ako ŠÚ a pri posudzovaní odborného 
zabezpečenia činnosti obce                               
i/  na úseku sociálnych služieb  podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách                      

a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších 

predpisov  vedie konania o : 

-  odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej     

   služby, v dennom stacionári,  opatrovateľskej  službe 

-  zániku odkázanosti na sociálnu službu  uvedenú vyššie  

-  odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej     

      služby, v dennom stacionári,  opatrovateľskej  službe po zmene stupňa  odkázanosti 

-  povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu        

   alebo jej časť                                                                                                                             

-  vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu  

-  vyhotovuje sociálny  posudok  

-  poskytuje základné sociálne poradenstvo 

-  pripravuje zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby  

-  vypočítava výšku úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu 

 - vedie evidenciu  posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti    

   fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
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- vedie  evidenciu rozhodnutí  odkázanosti na sociálnu službu v  zariadení pre seniorov,                             

  v  zariadení opatrovateľskej  služby, v dennom stacionári,  na  opatrovateľskú službu,                                                                                

   rozhodnutí o zániku odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutí  o odkázanosti na sociálnu   

   službu  po zmene stupňa odkázanosti,                                             

 - vedie evidenciu  prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode 

 - zmluvná obec je povinná zabezpečovať písomnosti na úseku sociálnych služieb    

   prostredníctvom  odborne spôsobilej osoby na spoločnom obecnom úrade 

              

j/ na úseku personálnej a mzdovej  agendy 

- poskytuje poradenstvo pri  posudzovaní  kvalifikačných  predpokladov zamestnancov,   

  zaraďovaní zamestnancov do platových tried, určovaní  príplatkov a funkčných platov   

  zamestnancov                                                                

- zabezpečuje spracovanie miezd, ktoré obsahuje: 

  prevzatie mesačných  podkladov, výpočet miezd, vypracovanie mesačných výkazov        

  poistného  vedenie mzdových listov, rekapitulácia miezd,  príprava príkazov na úhradu   

  miezd, daní, odvodov, zrážok, vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia,       

  vypracovanie  podkladov pre štatistický výkaz štvrťročný, ročné zúčtovanie preddavkov                   

  na  daň, vypracovanie: 

  evidenčných listov dôchodkového poistenia, zápočtové listy, potvrdenia o príjme, potvrdenia         

  o zamestnaní  a iné potvrdenia 

  3. Rozsah výkonu samosprávnych úloh a úloh prenesených na obce bude upravovaný    

  dodatkami  k tejto dohode v závislosti od platnej právnej úpravy a to v dostatočnom     

  časovom   predstihu. 

  4. Návrh na dodatky predkladá štatutár obce,  ktorá je sídlom spoločného obecného úradu.             

  5. Jednotlivé obecné zastupiteľstvá týmto dávajú súhlas starostovi obce na podpísanie   

  dodatkov v závislosti od stavu platnej právnej úpravy pri zachovaní hospodárnosti                            

  a efektívnosti   pri nakladaní s obecnými finančnými prostriedkami. 

 
         

                                      SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD/ ďalej len SOÚ/                                                               

                                                V časti II. sa dopĺňa adresa : 

Sídlom  Spoločného obecného úradu Ptičie je ul. Kukorelliho č. 34, 066 01 

Humenné                                                                  

                      FINANCOVANIE SPOLOČNÉHO OBECÉHO ÚRADU 

   V článku VIII. - Financovanie SOÚ sa nahrádzajú novým znením nasledovne: 

                                                                VIII. 

                                                       Pravidlá financovania 

1.Financovanie činnosti SOÚ je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu 
obyvateľov obce k 31.12. predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka 

publikovaného Štatistickým úradom SR. 
2. Príjmová časť rozpočtu SOÚ pozostáva : 
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- zo štátnej decentralizačnej dotácie na výkon štátnej správy, ktorá je definovaná v článku 

I na úhradu preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona 523/2004 Z.z.,                                     
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení  
- a z príspevkov zmluvných obcí 

3. Správne poplatky za úkony a konania správnych orgánov v zmysle zákona č.145/1995 
Zb. sú príjmom obce. 
4. Ročný paušálny poplatok zmluvných obcí do SOÚ je 0,30 €  na obyvateľa, mimo obce  

Kamenica nad Cirochou vzhľadom na to, že SOÚ nevykonáva pre túto obec činnosti                     
na úseku podľa bodu 2 písm. a) až g). 
5. Ročný paušálny poplatok Obce Kamenica nad Cirochou je 0,10 € na obyvateľa, vzhľadom 

na to, že SOÚ vykonáva pre túto obec činnosť na úseku podľa bodu 2 písm. h). 
6.Zmluvné obce sú povinné zaslať príspevky na účet štatutára SOÚ číslo 1705426153/ 0200 
vedeného vo VÚB Humenné  a.s., variabilný symbol IČO  obce,  konštantný symbol 0558. 

7. Účastníci dohody sa zaväzujú  ročný paušálny poplatok  uhradiť do 28. februára   
kalendárneho roka.  
8. V prípade omeškania platieb v zmysle bodov 4. a 5., sú zmluvné obce povinné zaplatiť                 

na účet SOÚ úrok 0.05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, pokiaľ 
o vyúčtovaní úroku rozhodne rada starostov a tento bude príslušnej obci vyúčtovaný. 
9. Na úseku personálnej a mzdovej agendy uvedenej v bode 2. písm. j) za spracovanie miezd 

je účtovaný poplatok 5€ za zamestnanca na mesiac, ktorý sa uhrádza na základe faktúry                
na účet štatutára SOÚ číslo 1705426153/ 0200 vedeného vo VÚB Humenné  a.s., variabilný 
symbol IČO  obce,  konštantný symbol 0558. 

10. Na úseku sociálnych služieb uvedených v bode 2. písm. i) sa účtujú tieto poplatky: 
- za vypracovanie sociálneho  posudku .........................................10€/ ks 
- za vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu .......10€/ks 

-za vypracovanie rozhodnutia ........................................................10€/ks,  

ktoré sa uhrádzajú  na základe faktúry na účet štatutára SOÚ číslo 1705426153/ 0200 
vedeného vo VÚB Humenné  a.s., variabilný symbol IČO  obce,  konštantný symbol 0558. 
11.Po dohode účastníkov tejto zmluvy možno v budúcnosti meniť výšku poplatkov. 

12. Zúčastnené obce dávajú týmto predchádzajúci súhlas na to, aby Ministerstvo financií SR 
za tieto obce poskytlo decentralizačnú dotáciu zo štátneho rozpočtu určenú na financovanie 
pôsobnosti obcí, ktoré prešli na obce z orgánov štátu podľa osobitných predpisov obci 

štatutára. 
 

Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu              

zo dňa 04.03.2003.  
 
Ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu ostávajú v platnosti.  

 
     Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu všetkými účastníkmi zmluvy                       

a účinnosť  nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená                    

v súlade s príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho zákonníka. 
 
Tento dodatok je vyhotovený v 62 vyhotoveniach, 1 x pre každého účastníka zmluvy                  

a 2x  pre  Spoločný obecný úrad  Ptičie. 
 
 
V Humennom,     17.02.2015    
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